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Спеціальна відзнака конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування 2017 року» 

Постійний відкритий 

діалог між владою і 

громадою – 

запорука 

процвітання села 



Клуб громадського діалогу — це добровільне об’єднання 

суспільно активних громадян, представників органів 

місцевого самоврядування, органів державної 

виконавчої влади, політичних партій, колективів 

підприємств та інших представників територіальної 

громади.  

Такий клуб був створений в селі у 2015 році, він успішно 

функціонує і до цього часу 
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КГД 
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Перша справа молоді 
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Зараз  у  парку 
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Тренажерний зал 

обладнали для 

себе самі 
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Pirates 

Аdventures 

(To be continued…) 
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Pirates  

Adventures 

Наші перші перемоги 
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Всього через півроку тут 

буде ЦМА !!! 

На черзі – Центр 

місцевої 

активності і 

молодіжне 

«Green-кафе», як 

його складова 

частина. 
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 1.В селі активно і ефективно працює клуб громадського діалогу. В 

результаті роботи КГД відбулася зміна поглядів значної кількості 

громадян  на своє місце в організації життя громади. Люди 

зрозуміли, що влада їх чує і їхня думка є дуже важливою, що не 

вони для влади, а влада для них. Що тільки вони разом із владою 

можуть зробити життя громади кращім. 

2. Інтереси молоді села представляє ініціативна і дієва Молодіжна 

рада, на рахунку якої вже є кілька важливих і цікавих 

загальносільських справ, в реалізації яких влада села є тільки 

помічником. 

3. Як результат спільної роботи Молодіжної ради та сільської ради зі 

створення сприятливого життєвого простору для молоді, 

спостерігається стійка тенденція збільшення частки молодих сімей, 

які бажають жити в нашому селі. Так за останні два роки їх до нас 

приїхало 8. Кількість дітей у дитячому садочку за неповні три роки 

збільшилась на 20 відсотків. Через те, що молодь віддала перевагу 

здоровому способу життя, кількість закладів торгівлі, в яких 

реалізовуються алкогольні напої в селі, зменшилась у 1,5 рази.  
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Наші контакти:  

Сільська рада: 

E-mail: alex26061957@ukr.net; 

Тел.: (0-47-34)-37-1-32; (0-47-37)-94-4-42 

          моб: 098-444-45-04 – сільський голова 

Молодіжна рада «Майбутнє Драбівець»: 

 E-mail: sanjochek2009@ukr.net; 

Тел.: (0-47-37)-94-4-40 

 моб: 068-020-20-17 – голова Баранник Олександр 

Анатолійович. 

Дякую за увагу. 
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