Дорогий друже,
Кожного дня по дорозі в школу чи назад ти ідеш вулицями свого села, містечка,
мікрорайону. Розбитий ліхтар, відсутність смітників, багнюка на вулиці, а окрім того
вчора ти не мав можливості пограти у футбол, бо місцевий стадіон заріс травою,
атмосфера дискотек тобі теж не по душі, бо там багато палять, а в місцевій крамниці
охоче продають неповнолітнім алкоголь.. Такий список можна ще довго перелічувати, і в
кожного він буде свій, специфічний.
Нашу вулицю, мікройон, місто чи село оточує чимало різноманітних проблем, які ще
довго будуть залишатися невирішеними, якщо не буде конкретної ініціативи та
відповідальності твоїх друзів, батьків, сусідів, тебе особисто, усіх членів місцевої
громади. Ти ще не голосуєш, і не обираєш депутатів до органів місцевого самоврядування.
Але з уроків права, історії, громадянської освіти ти добре знаєш, що від місцевих органів
влади багато чого залежить.
Чому так багато проблем у моєму населеному пункті? Від кого залежить їхнє вирішення?
Хто може дієво впливати на прийняття рішень, що стосуються усіх жителів населеного
пункту, де ти проживаєш?
Як зробити молодіжну політику у громаді пріоритетом влади?
Якщо ці та подібні питання цікаві тобі та твоїм друзям – беріться до реальної справи –
об’єднайтеся в коло однодумців.
Це буде ПЕРШИМ КРОКОМ на шляху до успіху. А метою нашої діяльності є
створення Молодіжної ради, яка би могла реально впливати на покращення життя у
твоєму найближчому оточенні - місцевій громаді.

Успішність задуму багато в чому залежить від поінформованості громади про нього.
Зробіть ДРУГИЙ КРОК – крок назустріч небайдужим та зацікавленим у змінах жителям
громади.
Місцева газета, радіо, телебачення, прес-конференція стануть ефективним засобом
інформування усіх про ваші задуми та прагнення.
Якщо ваші ідеї будуть ясними і зрозумілими, наміри – реалістичними, а перспективи –
привабливими, вас підтримають і коло однодумців зросте.
Поінформуйте обов’язково про заплановану діяльність Адміністрацію навчального
закладу, де ви навчаєтесь, місцевий орган територіального самоврядування, де ви
живете (сільська/селищна/міська чи районна Рада, а також вуличний комітет,
товариство співвласників мешканців будинку, дільничого інспектора, керівництво Жеку,
активістів релігійних громад, політичних партій, місцеву пресу, керівництво промислових
чи сільськогосподарських підприємств , що розміщенні на території Вашого населеного
пункту).
Ефективна зустріч Молодіжної ради з представниками органів місцевого
самоврядування чи інших державних структур є запорукою порозуміння та успіху у
спільній справі - розбудові громади та активного залучення громадян до процесу
прийняття рішень.
Якщо наслідком вашої зустрічі стало спільне оптимістичне бачення перспектив проекту
– час спланувати власну діяльність та розподілити обов’язки.

ТРЕТІЙ КРОК - нелегка робота по закладанню підвалин успіху діяльності майбутньої
Молодіжної ради – ознайомлення із законодавчою базою, повноваженнями, функціями та
напрямками діяльності органів місцевого самоврядування. Вивчення законодавства й не
така вже легка справа, але знання основних його положень зробить Вас рівноправними
партнерами місцевого самоврядування у процесі розгляду проблем та прийняття рішень.
Тому дізнайтеся:
 Що таке місцеве самоврядування?
 Хто є депутатами до органів місцевого самоврядування від Вашого населеного
пункту, мікрорайону, вулиці?
 Чим займаються депутати місцевих рад? Якими є їхні повноваження?
 Які рішення приймаються на сесіях і хто визначає напрямки та розвитку
населеного пункту, мікрорайону?
 Хто є відповідальним за своїм службовим статусом за розв’язання тієї чи іншої
проблеми у населеному пункті, мікрорайоні.
 З яких джерел формується місцевий бюджет? Хто вирішує куди витрачати кошти з
місцевого бюджету?
 Чи існує план розвитку Вашого населеного пункту, мікрорайону, вулиці, кварталу?
Чи залучають мешканців до його обговорення?
 Чи завжди рішення, які приймаються органом місцевого самоврядування вчасно
доносяться до місцевих жителів. Чи можуть вони оскаржити його?
Важливим етапом у Вашій діяльності стане розробка Положення про Молодіжну раду, де
будуть визначенні функції та пріоритети функціонування Вашої молодіжної організації.
Забезпечити продуктивну взаємодію Молодіжної ради та органу місцевого
самоврядування допоможе Угода про співпрацю між ними.

Що необхідно зробити, щоб Молодіжній раді довіряли, а її пропозиції бралися до уваги
офіційними державними структурами?
Для цього потрібно зробити ЧЕТВЕРТИЙ КРОК - підготувати та провести
демократичні вибори до молодіжного органу.
Визначивши порядок формування Молодіжної ради та створивши виборчу комісію,
потрібно широко поінформувати старшокласників та шкільні адміністрації про майбутні
вибори та строки їх проведення.
Дієвою та активною Молодіжна рада буде лише тоді, коли до її складу увійдуть справжні
молоді лідери.
Кандидати від молодіжних колективів мають переконати своїх майбутніх виборців у
серйозності власних намірів, продуманості ініціатив, здатності бути переконливим.
Передвиборча кампанія має бути не лише захопливою, але й відповідальною!
Складання списків виборців, виготовлення бюлетенів, облаштування виборчих дільниць –
усе як на справжніх виборах - нелегка робота для ініціаторів створення Молодіжної ради,
але вже за кілька днів з’явиться новий орган, який зможе зробити голос та прагнення
молоді почутими.
Проведення організаційного засідання новобраних молодіжних депутатів, розподіл фунцій
та повноважень, налагодження партнерських стосунків з державними органами,
громадськими організаціями, громадою є доброю запорукою ваших подальших успіхів.
Зробіть цю подію відомою для усіх!

ПЯТИЙ КРОК І НЕ ОСТАННІЙ
МОЛОДІЖНА РАДА ДІЄ.
ЩО МИ МОЖЕМО КОНКРЕТНО РОБИТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ
Приклади молодіжних ініціатив:
1. Залучення жителів громади до активного обговорення проблем, які вирішуються
органами місцевого самоврядування; налагодження тісного зворотного зв'язку між
громадою та органом місцевого самоврядування
2. Інформування органів місцевого самоврядування про найбільш важливі та
актуальні проблеми місцевої громади;
3. Анкетування жителів населеного пункту/мікрорайону, опитування, публічні
обговорення та дебати.
4. Участь у роботі засідань органу місцевого самоврядування.
5. Лобіювання молодіжної політики у населеному пункті, мікрорайоні.
6. Створення та діяльність молодіжної газети для місцевої громади.
7. Створення та функціонування веб сторінки в Інтернеті населеного пункту,
мікрорайону;
8. Дослідження історії населеного пункту/мікрорайону. Створення чи підтримка
краєзнавчого музею/кімнати
9. Молодь поважає. Молодіжна дошка пошани людей які старанно працюють, є
майстрами своєї справи, зразковими сім’янинами, активістами у громаді;
10. Молодіжна юридична консультація.
11. Організація проведення спортивних свят, змагань із залученням дорослих членів
місцевої громади
12. Молодіжний контроль за екологічною ситуацією у місцевій громаді (Зелений
патруль).
13. Розробка велосипедних маршрутів та ініціювання їх облаштування
14. Моє містечко, село, мікрорайон на карті світу. Інформаційна політика для туристів
щодо можливостей відпочинку та краєзнавчих екскурсій у Вашому населеному
пункті. Зелений туризм.
15. Організація дозвілля молоді.
 А також сотні інших Ваших цікавих та конкретних пропозицій будуть добрим
внеском у розвиток загального добробуту та громадянської відповідальності
кожного з нас.

