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Доповідає: Жила Наталія – головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю 
та ЗМІ управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з 
персоналом виконавчого апарату Харківської обласної ради. 



 
Обласний конкурс для дітей та молоді  
«Місцеве самоврядування — це ми!» 

 

Конкурс для дітей та молоді, 
спрямований на популяризацію 
органів місцевого самоврядування 
та стимулювання активної молоді 
до участі у житті громад та 
усвідомлення своїх прав. 



 
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ  

це виховання грамотної та 
активної молоді 

 

 

Конкурс проводиться серед 
школярів та студентів  
за ініціативою голови  

Харківської обласної ради  
Сергія Чернова 
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В усіх сферах суспільного життя 
громадам вкрай потрібна 
активна, свідома та соціально-
відповідальна молодь. 

Яка буде брати участь у 
громадському житті, здатна на 
відповідальні рішення задля 
реалізації стратегічних напрямків 
політичного,  економічного та 
соціального розвитку держави. 

 
Обласний конкурс для дітей та молоді  
«Місцеве самоврядування — це ми!» 

 



з метою популяризації діяльності органів місцевого самоврядування в 
Україні, інформування молоді про роль та специфіку діяльності 
органів місцевого самоврядування. 

Харківська обласна рада започаткувала обласний Конкурс  
для дітей і молоді  «Місцеве самоврядування — це ми!» 
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Обласний конкурс для дітей та молоді  
«Місцеве самоврядування — це ми!» проводиться щорічно.  



У 2012-2013 роках він проходив під егідою Асоціації органів 
місцевого самоврядування Харківської області, а починаючи з 

2014 року його проводить Харківська обласна рада 
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Учасники конкурсу - школярі та студенти 



здатні  творчо і яскраво розкрити особисте 
уявлення про роль  місцевого самоврядування 
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 Кращий індивідуальний графічний твір «Моя громада»; 
 Олімпіада з питань теорії та практики організації місцевої влади; 
 Краща індивідуальна письмова робота на тему «Що таке місцеве 

самоврядування?»; 
 Краща індивідуальна письмова робота на тему: «Яке місцеве 

самоврядування нам потрібно?»; 
 Краща колективна письмова робота на тему: «Ми знаємо, як це 

зробити!»; 
 Брейн-ринг серед шкільних та студентських команд Харківської області 

на тему місцевого самоврядування та організації влади. 
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Брейн-ринг серед шкільних та 
студентських команд Харківської області 

на тему місцевого самоврядування та 
організації влади. 
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Пріоритет віддається творам, де розглядаються і розв’язуються 
проблемні питання місцевого значення та наводяться цікаві 

приклади здійснення самоврядування на місцях 



Головна задача конкурсу - сприяти формуванню творчого підходу 
до розкриття тем, спонукати авторів до аналізу актуальних тем 

життєдіяльності громад та формування найсміливіших ідей 
стосовно реформування місцевого самоврядування. 



У 2016 році на конкурс було 
подано роботи учнів шкіл і 

гімназій із 16 районів 
Харківської області та  9 районів 

міста Харкова 

У 2017 році у конкурсі взяли участь понад 300 
учасників різного віку з 22 районів Харківської області 



Переможці конкурсу  
«Місцеве самоврядування — це ми!», 2017 ріку  



Участь у конкурсі мотивувала учнів та студентів до вивчення 
історії розвитку та правових засад місцевого самоврядування  
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 сприяла усвідомленню необхідності активізації 
громадської діяльності для вирішення актуальних 
питань місцевих громад 



 
 
 
 

         Харківський обласний конкурс для дітей та молоді  
         «Місцеве самоврядування — це ми!» 

 
 
 
 
 


