
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 158

«27» жовтень 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження Положення про конкурс для 
дітей та учнівської молоді Лука-Мелешківської ТГ
«Місцеве самоврядування – це ми!»

З  метою залучення  дітей  та  учнівської  молоді  громади до  генерації  та
втілення  ідей  щодо  покращення  роботи  органів  місцевого  самоврядування,
підвищення рівня знань підлітків у сфері публічного управління,  підвищення
інтересу школярів до розвитку локальної демократії в Україні, ознайомлення їх
із  проблематикою  та  практичними  аспектами  діяльності  місцевих  рад  та  їх
виконавчих  органів,  виховання  патріотизму  та  поваги  до  держави  та  також
популяризації  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  в  Україні,
виявленню  обдарованої  учнівської  молоді  для  перспективної  підготовки
кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування в силі, орієнтація
талановитих шкільних лідерів на майбутнє самовизначення, 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про конкурс для дітей та учнівської молоді Лука-
Мелешківської ТГ «Місцеве самоврядування – це ми!».

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  Відділ  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради (Л. Маціпура).

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток   
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№  158 від 27.10.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс для дітей та учнівської молоді Лука-Мелешківської ТГ   

«Місцеве самоврядування — це ми!»

1. Засновники та партнери

    Конкурс для дітей та  учнівської молоді  Лука-Мелешківської 
територіальної ромади  «Місцеве самоврядування — це ми!» (далі – Конкурс)
проводиться щорічно до дня місцевого самоврядування («07» грудня). 

Засновники  Конкурсу  –   Відділ  освіти  та  культури  Лука-МЕлешківської
сільської ради 

Партнери  Конкурсу  –  Лука-Мелешківська  сільська  рада,  приватні
підприємці.

Проведення Конкурсу забезпечує оргкомітет.

2. Мета й завдання

    Мета  Конкурсу  –  залучення  дітей  та  учнівської   молоді  громади  до
генерації  та  втілення  ідей  щодо  покращення  роботи  органів  місцевого
самоврядування,

-  привернути  увагу  учнівської  молоді  до  професій  необхідних  для  органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  сприяння ранньому професійному визначенню з  орієнтацією на професії,
які необхідні для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– підвищення рівня знань підлітків у сфері публічного управління, підвищення
інтересу школярів до розвитку локальної демократії в Україні, ознайомлення їх
із  проблематикою  та  практичними  аспектами  діяльності  місцевих  рад  та  їх
виконавчих органів;

-  виховання  патріотизму  та  поваги  до  держави  та  також  популяризації
діяльності органів місцевого самоврядування в Україні;

-  виявленню  обдарованої  учнівської  молоді  для  перспективної  підготовки
кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування в силі, орієнтація
талановитих шкільних лідерів на майбутнє самовизначення;

Завдання Конкурсу — виховання грамотної та активної молоді, формування
особистості через отримання об'єктивної та неупередженої інформації щодо
діяльності  місцевих  органів  влади  в  Україні;  провернути  увагу  посадових
осіб місцевого самоврядування  до діяльності обдарованої учнівської молоді.

3. Учасники та умови проведення  конкурсу

3.1. Конкурс проводиться серед дітей  та учнівської молоді закладів освіти
громади.

3.2.Термін проведення Конкурсу:  листопад - грудень поточного року.

3.3. У рамках Конкурсу передбачені наступні номінації:



І.) Кращий учнівський проект «Громада майбутнього»:
- Кращий індивідуальний проект на тему «Яке місцеве самоврядування нам
потрібно?»;
- Краща колективна проектна робота на тему: «Ми знаємо, як це зробити!»;
ІІ.) Відеопитування   серед   учнів  на тему « Якби я був сільським головою»;
ІІІ.) Дитячий малюнок «Моє рідні село – моїми очима», 
IV.) Дитячий малюнок «Моя громада через 5 років»

3.4. Загальні умови Конкурсу:
3.4.1. Учасники Конкурсу мають право подавати  роботи  на участь у кількох
номінаціях.

3.5.Додаткові вимоги для окремих номінацій

3.5.1.  Для  номінації   Кращий  учнівський  проект  «Громада  майбутнього»
приймаються   індивідуальні  та  колективні  творчі  проекти  за  темами:  «Яке
місцеве  самоврядування  нам  потрібно?»,  «Ми  знаємо,  як  це  зробити!»,
відповідно оформлені, українською   мовою   в паперовому вигляді.  Проекти
повинні  бути  аналітичного  спрямування,  які  оцінюють  стан  місцевого
самоврядування  та  окремі  проблеми  безпосередньо  нашої  територіальної
громади,   шляхи  вирішення  цих  проблем  та  конкретні  актуальні  ідеї  для
розвитку  рідної  громади.  Матеріали  на  конкурс  надаються  в  форматі
Word/PDF,  надруковані  через  один  інтервал  (шрифт  Times  New  Roman,  14)
об’ємом  до  10-ти  сторінок   (разом  з  ілюстраціями,  перший  аркуш  не
враховується).  На  першому  аркуші    необхідно  вказати  назву  роботи  та
відомості про автора (ів): прізвище, ім`я, вік, назву закладу освіти, у підпису
обов'язково зазначається, на яку номінацію висувається робота.  
Перевага  віддаватиметься  проектам,  у  яких  розглядаються  конкретні  ідеї
участі молоді у вирішенні питань місцевого значення.

3.5.3.  Для  номінації  відеопитування,  зняти  сюжет  присвячений  широкому
колу питань місцевого самоврядування, тобто розкажіть мовою телебачення
своїм  одноліткам  й  дорослим  про  сучасне  та  майбутнє  місцевого
самоврядування  вашої  громади,  як  воно  діє,  як  брати  участь  у  розбудові
тощо.

 3.5.4 Для номінації  дитячого малюнку «Моє рідне село- моїми очима»,
 « Моя громада через 5 років», роботи мають відповідати таким вимогам:
     Розмір малюнка  формату А-3, А-4 оформлені в портфоліо
 Індивідуальні  творчі  роботи,  виконані  в  довільній  графічній  або
живописній техніці;
На  зворотньому  боці  кожної  конкурсної  роботи  необхідно  зазначити
(українською мовою): назва роботи, техніка виконання; прізвище, повне
ім'я, по батькові та вік автора роботи; назва  закладу  освіти,  клас  в  якому
навчається.

3.4.4. Критерії оцінки дитячих робіт:
• творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);
• повнота розкриття запропонованої теми;

       • креативність;



       • актуальність  проблеми  (для  номінації  Кращий  учнівський  проект
«Громада майбутнього»).

• охайність роботи.
4.Термін подання робіт

4.1. Останній день подання письмових творів та творчих робіт до 1 грудня
поточного року. 

 4.2.  Організаційні  питання  щодо  проведення  Конкурсу  визначаються
Оргкомітетом.

5. Журі.

5.1.  Для  визначення  переможців  та  дипломантів  конкурсу  оргкомітетом
створюється  компетентне  журі,  до  складу  якого  запрошуються  посадові
особи  органів  місцевого  самоврядування,  фахівці  у  галузі  публічного
управління,  депутати  обласної  ради,  представники  засобів  масової
інформації, громадські діячі, інші авторитетні особи.

5.2.  Кожний  з  членів  журі  ознайомлюється  з  конкурсними  творами,  що
дісталися фіналу конкурсу, і, за підсумками розгляду, виставляє бали за 12-
бальною шкалою.

5.3.  За  підсумками  ознайомлення  з  конкурсними  творами  складається
протокол, що завіряється підписом кожного з членів журі.

5.4.  У випадку,  якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і
більше творів, голова журі, використовуючи коментарі членів журі, визначає
твір/твори, що перемогли у конкурсі по номінаціях.

6. Нагородження переможців Конкурсу

6.1.  Нагородження  переможців  відбудеться  у  грудні  у  рамках  святкування
Дня місцевого самоврядування в громаді.

6.2. Учасники, які зайняли з 1 по 3 місце у кожній номінації нагороджуються
цінними подарунками та дипломами 

6.3. Партнери і спонсори Конкурсу можуть заснувати спеціальні власні призи
в будь-якій з номінацій.

6.4.  Місце  та  час  проведення  нагородження  переможців  Конкурсу
визначається оргкомітетом Конкурсу.

7. Фінансування конкурсу

7.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок  місцевого бюджету, а
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК
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