
 

 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 
 

РІШЕННЯ 
від 25 жовтня 2019  року                                                                           №68 
 
Про підтримку молодіжної політики  

на території Музиківської сільської ради 

 
Заслухавши інформацію Котової Н.М., спеціаліста з молодіжної політики відділу  освіти 

та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради про створення Молодіжної ради, 
діяльність Молодіжного банку ініціатив та підтримку молодіжної політики на території 
Музиківської ОТГ, керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком сільської ради  

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Інформацію Котової Н.М., спеціаліста з молодіжної політики взяти до відома 

(додається).  
2. Звіт за результатами проекта «Секретних Агентів ОТГ» моніторингу якості надання 

адміністративних послуг апарату виконавчої влади Музиківської сільської ради взяти до відома. 
(додається).  

2. Керівникам закладів культури та освіти Музиківської ОТГ сприяти розвитку 
молодіжної політики. 

 
 
 
Сільський голова                                                                              С.Н. Лейбзон 



Звіт про виконану роботу  

спеціалістки з молодіжної політики 

 
           Метою діяльності є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та  дівчат в 

громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості. 
   В період грудень-січень 2019 року проведено опитування потреб молоді, розроблені та внесені  

рекомендації до плану реалізації молодіжної політики в громаді на 2019 рік. 
   В січні 2019 проведено аналіз стану молодіжної політики в громаді та створено «Молодіжний 

паспорт громади» в якості аналітичного документу. 
  В березні 2019 р. спільно з членами Молодіжної ради було затверджено План діяльності 

Молодіжної ради на 2019 рік. 
             Молодіжною радою була створена інформаційна сторінка в соц.мережі Instagram 

«muzikivskamolodizhnarada2019» для  інформування молоді про події та можливості розвитку. 
      Одним з осередків зустрічі молоді Музиківки є сільська бібліотека, де проводяться засідання 
Молодіжної ради. 
        23.03.2019 проведено «Trashtag прибирання» в селі Музиківка (екологічна толока). У толоці взяли 
участь члени МР та  активна молодь. 
       Спільно з директором  Східненського  будинку культури  29 березня 2019 року започаткували 
кінопокази.  За бажанням молоді готові приїжджати.  
        Із 17-18.04.2019 року взяли участь у «Молодіжному Weekendу» громадської активності, де молодь 
отримали новий досвід, нові знання.  
       Молодіжна рада Музиківської ОТГ провела акцію до Великодніх свят - "Писанкове дерево"!  В центрі 
с. Музиківка буде створено арт-об'єкт - писанкове дерево, яке подарувало всім жителям нашої громади 
святковий настрій. 25 квітня взяли участь в «Писанковий сад» м. Херсон.  
     Протягом квітня 2019 року в Музиківській громаді було проведено опитування щодо якості надання 
послуги водопостачання, в рамках співпраці з Програмою ДОБРЕ/Dobre. Дане опитування-  це один із 
способів отримати зворотній зв’язок від громадян. Результати опитування оприлюдненні на сайті  громади.        
     До Дня захисту дітей брали участь у святі – «А я люблю, коли сміються діти!» в с. Музиківка. Захід 

проводився в рамках перемоги у Програмі «Бюджет участі – 2019».  
     До Дня батька  Молодіжна рада організувала  кінопоказ просто неба! 
   29 червня 2019 року  в селі  Музиківка відбувся Пікнік ідей - захід де п’ять незвичайних людей 
поділилися своїми ідеями та разом обрали найкращу. До дня Молоді була організована святкова дискотека. 
   Протягом червня 2019 року було реалізовано проект «Секретний агент ОТГ» 
    В період червень - липень 2019 року проводилися  вечірні кінопокази та мультфільми під відкритим 
небом в с. Музиківка, їх відвідують від 20-40 глядачів. 
  У вересні 2019 року брали участь у Фестивалі ініціатив об’єднаних громад Херсонської області в ОТГ  
Асканія-Нова, де  голова МР  взяла участь у Пікніку ідей та Живої бібліотеки, де мала змогу поспілкуватися 
зі спікерами. 
    До Дня села Музиківка МР брала участь у ярмарці та у святкуванні. 
     Робота з молоддю проводиться у співпраці з комунальними закладами, ГО, ініціативними групами. 
      Спеціалісти, які працюють з молоддю, пройшли навчання в рамках програми  «Молодіжний 
працівник», за такими напрямками: 

  «Залучення та координація волонтерів» (6-8.02.2019) 
 «Адвокація» (20.05-22.05.2019) 

 
Запрошуємо всіх зацікавлених в розвитку молоді нашої громади! 

      
Спеціалістка з молодіжної політики                                                           Н.М. Котова 
  


