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Звіт про виконання плану роботи 
молодіжної ради за 2020 рік



План роботи Галицинівської молодіжної ради на 2020р.

Лютий Розробка положення для конкурсу  мікро -проектів  для молоді Галицинівської ОТГ

Березень-квітень Конкурс мікро -проектів  для молоді Галицинівської об'єднаної громади

Березень «Секретний агент» «Моніторинг депутатів»

Травень-вересень Реалізація мікро -проектів  для молоді Галицинівської об'єднаної громади

Березень Екологічний флеш моб (1млн. дерев за 24 години)
Березень Проведення тренінгів з проектного менеджменту, самоорганізації та реалізації 

громадських ініціатив
Березень Відкриття тренажерної зали в селі Галицинове
Квітень Проведення тренінгів з фото-відео мистецтв та журналістики
Квітень Проведення "Ліги сміху Галицинівської ОТГ"

Липень Проведення Дня молоді на території  сіл Галицинівської ОТГ
Червень Гадюча балка.
Червень Кава з депутатами
Серпень Проведення заходу з популяризації спорту і здорового способу життя в Галицинівській 

об'єднаній громаді. Майстер класи з Воркауту.
Жовтень Проведення кінофестивалю короткометражок
Протягом року Сесія Галицинівської сільської ради



Молодіжна рада долучилася 

 до випускників 1995 року 54 школи 
і зробили добро для дитячої онколікарні.

 до акції по пошиттю та розповсюдженю 
захисних масок для жителів громади. Було 
пошито 1500 масок за кошти , які виділені 
в рамках програми молодь.

 Молодіжна рада провела 
оздоблення стін в 
Галицинівському СК.



Протягом 2020 року відбулися:

 Зустріч з представницею
головного офiсу #ПрограмиDOBRE
Ненсі Макдональд (лютий)

 навчальна сесія для 
представників Молодіжних
громадських рад (лютий)

 Зустріч Молодіжних громадських рад Миколаївської
області За участю Наталії Кононенко #DOBRE
(червень)

 відбулась фінальна зустріч з напрацювання дорожньої карти
щодо просування механізмів участі мешканців у процесах
прийняття рішень в  Галицинівській
громаді спільно з 
експертами Фонд Ласка

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8dobre?__eep__=6&__cft__[0]=AZVSqNf4BzypRQilCJR9nUrWBuctuR84JzD31q4ibEpbkCrbsbKyzTUbiiXYbAqNcEC6_R3rYPZGr8JMz_RiMDXAj0fv2IhQmJqi6igmYvnoCapHyB9N2we9VS9dUBykzYuGe7HstqTncANyEcE4-Ezm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dobre?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVtBxdieE2ZMXltIXdimjaexlJUjNhCeA0aEoykaZdYXuKv7gr8lr9ckJrdTOHR3BytihjWm7TpIvikcQavCbzpBj867qDyzzkChFALPCrlJ03aD30xq5xt3aGqIUQW-caHtNE65XAm67mz4JFGaqbGSwuUzbnxXfz06wRHrNPeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/MykolaivFundLaska/?__cft__[0]=AZWuNIWQ54Bwl9U4SV4qDPiryiO3WCRT46HAEaWPJW2IPZR6aAI1_TdEoCnIPeuvilC1MEGZkRCNS8LaX98MWx9cPUT8NlQHmFknuw0WAQDxUm3SUNDx2rMBiwsIxvY1wiKni7lbdzw8Vyilf5h6fpU-bKi9_NxdoHLejLDzk_AcJA&__tn__=kK-y-R


Приймали участь у підготовці та проведенні свята 
МАСЛЯНА



За ініціативою Молодіжної ради Галицинівської ОТГ відбувся майстер-клас
для школярів Галицинівської ЗОШ з метою залучення їх до заняття різними

видами спорту та здорового способу життя

https://www.facebook.com/molodizhna.rada.gotg/?__cft__[0]=AZVdCa8E9aYQGuScXIiXoTqTZJJsFlicwFI3iQeC0KF5jdQ20DHiF6eUfmhWcwP6mjGACPzZ8XFVMsLd8CkVhbvtTU6wFhe0PNBNOit6chVYLJUxLswsGvbzAn0NGvefYzlNGIZYlSdSKXknrVtEgCYyx-lLdLQp4t2zo3seLM-6lQ&__tn__=kK-y-R


Молодіжною радою проведено

 З березня по серпень 2020 року в Галицинівський ОТГ вперше відбулася акція
"Секретний агент" протягом якої було здійснено візити до установ, де надаються
послуги населенню. Секретними агентами виступили члени Молодіжної ради та 
громадські активісти.

 Провели моніторинг діяльності депутатів за 2019 рік та на пленарному засіданні
сесії презентувала депутатам результати їх діяльності.



Активна молодь

28 червня , до Дня молоді, було відзначено
найактивнішу молодь з усіх сіл громади.



МАФІЯ


