
 
 

ЗВІТ  
начальника відділу культури, туризму, молоді і спорту 

 виконавчого комітету  Миколаївської сільської ради, Петропавлівського 
району за 2019 рік 

 
 

I. Стан розвитку молодіжної політики на території Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області за 

2019 рік. 
 

Діяльність у сфері молодіжної політики протягом 2019 року здійснюється         
згідно Програми впровадження молодіжної політики Миколаївської сільської       
ради на 2019-2021 роки.  
Основним акцентом в реалізації Програми впровадження молодіжної програми         

в Миколаївській громаді є утвердження патріотизму, духовності, моральності,        
формування загальнолюдських цінностей, створення умов для творчого       
розвитку молоді, інтелектуального самовдосконалення та формування      
здорового способу життя.  

Протягом 2019 року в рамках профорієнтації молоді були проведені         
чотири профорієнтаційні заходи, а саме: 

- З метою профорієнтаційної роботи та ознайомлення з роботою         
Дніпропетровської ОДА 21 лютого 2019 року відбулася навчальна поїздка учнів          
9 та 11  класів Миколаївської ОТГ. 
- З метою формування патріотизму, національної гідності та профорієнтаційної         
роботи  учні 11 класів прийняли участь у в учбових стрільбах бойовими           
набоями з автомата Калашнікова на військовому стрільбищі  в смт. Черкаське          
12 квітня 2019р. 
-Більшість робочого населення Миколаївської громади працює на       
гірничодобувних підприємствах, тому профорієнтаційні заходи в цій галузі є         
дуже важливими для учнів наших шкіл, тому 28.09.19  було організовано          
навчальну поїздку на ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», де учні        
ознайомлювалися з роботою гірників. 
- 9 грудня 2019 року, в рамках профорієнтаційних заходів, учні закладів освіти            
Миколаївської громади мали змогу ознайомитися з роботою виконкому        
Миколаївської сільської ради, роботою поліцейського громади, ЦНАП та        
ЦПМСД. 
  



Рішенням сесії від 12 квітня 2019 року №652 створили Молодіжну раду при            
Виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради та затвердили «Положення        
про Молодіжну раду при Виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради».  
  
Покращено молодіжну  інфраструктуру у Миколаївській громаді: 
 
- відкрито спортивно–ігровий майданчик «Сонячний берег» у       
с.Маломиколаївка; 
- у серпні місяці молодь громади разом з небайдужими мешканцями ініціювали           
створення зони відпочинку  «Галявина щастя».  Виконкомом Миколаївської       
ради відповідно до програми  впровадження молодіжної політики громади        
2019-2021р профінансували  та підтримав ініціативу. Наразі на галявині молодь         
організовує вечори –зустрічі,  еко акції та сімейні відпочинки; 
- за ініціативи учнівського самоврядування КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ         
ступенів " та Молодіжної ради Миколаївської ОТГ, за фінансової підтримки          
Виконкому Миколаївської сільскої радив рамках програми  впровадження       
молодіжної політики громади 2019-2021р у травні 2019 року було очищено          
зону відпочинку біля р.Самара. Тепер там є волейбольний майданчик,         
сортувальні баки, зручні лавки, навіс від сонця та роздягальню; 
- в центі громади у с. Миколаївка розташований Solar Park який увесь час             
модернізується та збагачується новинками інтерактивного обладнання. Все це        
відбувається завдяки небайдужій молоді нашої громади, яка активно приймає         
участь у написанні новітніх проектів, та втілює їх у життя; 
- у 2019 році на базі КЗ МЦФЗН « Спорт для всіх» були відкриті спортивні               
секції ( футбол, волейбол, теніс настільний, більярд, гирьовий спорт,         
пауерліфтинг, атлетична гімнастика, фітнес, спортивний туризм, шахи,       
шахмати) . 
 
У звітньому році були проведені заходи з залученням молоді: 
- В період з травня до серпня учні КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ           

ступенів"відвідали філії шкіл та розповіли учням про важливість        
сортування, про те як це правильно робити, про екологічні лайфхаки і           
закріпили всі знання у вигляді екологічного квесту. 

 

- 29 липня 2019 р.  відбувся молодіжно-патріотичний захід з нагоди         
святкування Дня Конституції та Дня молоді. Актив молоді разом з          
молодіжною радою та  виконкомом Миколаївської сільської ради провели        
 флешмоб "Ми молоді- а значить сильні",  організували виставку продаж         



еко продукції та  перегляд українського кіно просто неба. На заході          
активна молодь була нагородженна подяками сільського голови та        
подарунками. 

- 24 серпня 2019 р. відбувся перегляд кіно під відкритим небом з нагоди            
святкування Дня Незалежності України. 

 

- 21 вересня 2019 року у рамках екологічного проекту, за ініціативою           
учнівського самоврядування КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів " та         
Молодіжної ради Миколаївської ОТГ був проведений #ecoday на якому         
було зібрано близько 90 кг пластику лише за 30 хвилин.  
 

- Восени за ініціативи молодіжної громадської організації та Молодіжної        
ради, при підтримці міжнародних партнерів програми «DOBRE» та        
Виконкому Миколаївської сільської ради в громаді пройшов       
Європейський тиждень мобільності.  
 

- У жовтні 2019 року за ініціативи Молодіжної ради та при підтримці           
виконкому Миколаївської сільської ради було проведено тематичний       
захід « Orange party». 
 

- Протягом року відбувалися різноманітні спортивні заходи ( змагання) для         
молоді громади.  
 

На протязі 2019 року молодь Миколаївської громади активно приймала участь          
у різноманітних тренінгах та форумах: 
-  Молодіжний форум «DOBRE DIY»; 
- Молодіжний працівник в ОТГ; 
- Тренінг по гендерному орієнтуванню: 
- Перший обласний молодіжний форум у м.Дніпро; 
- Гра- симуляція «Фінансова грамотність та соціальне підприємництво»; 
- Гра –симуляція «Модерування роботи місцевої влади»; 
- Тренінг « Я молодь». 

 
 

 
 

 



Секретар сільської ради                                                      Т.П. Лесюк 
 

 


