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 Протокол №10 

від 18. 12.2019 року 

організаційного засідання Молодіжної ради: 
с. Музиківка, Музиківський ліцей, шкільна бібліотека 

Присутні 6 осіб: Гущіна Вероніка, Бобу Дар’я, Бризицька Каріна, Задніпряна Ірина, Проніна Ірина, 
Чернушевич Павло. 
Тип голосування – відкрите. 
Голова засідання: Гущіна Вероніка.  

Секретар засідання: Проніна Ірина, 
Запрошені: Крусь Олександр, Карнасевич Егор, Кабат Євгенія, Карло Іван, Котова Наталія, 
Дорофеєва Наталія.  
Порядок денний: 

  1. Обговорення та підбиття підсумків проведеного Міжнародного мандрівного  фестивалю 
документального  кінопоказу Docudays UA в Музиківській громаді. Які стрічки були обрані для 
показу та їх обговорення, дискусія з глядачами. 
      2. Огляд роботи за 2019 рік та плани на наступний рік при обговоренню із   експерткою ГО «Нова 
генерація» Наталією Дорофеєвою. 
     3.Завдання до наступної зустрічі. 
Голосування за затвердження порядку денного: за – 6 (одноголосно), проти – 0, утримались – 0. 

Порядок денний затверджено. 
По першому питанню: 
Обговорення показаного фільму після перегляду. Відібрані стрічки – Дженніфер Брі «Неспокій» і 
Таїсії Кутузової «Ти рота закрий!» - стали базою для обговорення каналів комунікації в громаді. В 
цьому році вперше долучилася Молодіжна рада до Міжнародного Мандрівного фестивалю 
документального кіно про права людини Docudays UA. 
На нашу думку, започаткування такої практики було дуже вдалою ідеєю, адже документальне кіно є 
специфічним жанром, який несе в собі також елементи просвітницькі, освітні, навчальні. Дякуючи 
обговоренню  учасників перегляду є можливість більш повніше зрозуміти для себе побачене у фільмі, 
почути думку інших, зрозуміти задум режисера тощо. 
По другому питанню: 
Слухали: Наталію Дорофеєву про підсумки нашої роботи .Із задоволенням пригадали, які події 
відбулись в громаді протягом 2019 року, які сподобались і що хотілось би повторити в 2020 році. Цей 
рік приніс молодіжній команді багато цікавих активностей. Молодіжна рада реалізувала власні 
ініціативи (екологічна толока, фільми під відкритим небом, проект "Секретний агент в ОТГ", 
облаштування молодіжного простору, зустрічі з головою ОТГ і депутатами) та долучалася до різних 
заходів в громаді, як помічники, партнери та учасники/ці (День села та різні святкові заходи, 
ярмарок, "Пікнік ідей", навчання про поводження зі сміттям, суботники, благодійні акції "Щедрий 
вівторок, "Янголи добра", перегляд і обговорення документального фільму про права людини в 
рамках Мандрівний фестиваль Docudays UA на Херсонщині. Із нетерпінням чекаємо узагальненої 
інформації про діяльність молодіжної ради у цьому році та про плани 2020. 

По третьому питанню: 
Молодь озвучила дві теми, навколо яких планують побудувати свою діяльність у наступному році: 
просувати культуру поводження зі сміттям в громаді та озеленення громади. Планують і далі 
поглиблювати свої знання про громаду, місцеве самоврядуввання, та взаємодію, вже очікуються 
наступнорї зустрічі з головою ОТГ та представниками влади. Також планують різні цікавинки для 
корисного, змістовного та цікавого дозвілля молоді. 
        Голосування за вступ до Молодіжної ради Маркова Константина та Тріфова Іллі. : за – 7     

(одноголосно), проти – 0, утримались – 0. 

 

        Секретар зборів                                                                         Проніна Ірина                                                              

 

       Голова засідання                                                       Гущіна В.В. 
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