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Номінація «місцеве самоврядування – це ми!»



Завжди цікаво дізнаватися, як молодь сприймає Завжди цікаво дізнаватися, як молодь сприймає 
і визначає базові інститути суспільства, як юна-і визначає базові інститути суспільства, як юна-
цтво бачить організацію колективу, де навча-цтво бачить організацію колективу, де навча-
ється, як, на погляд юнаків і дівчат, працюють ється, як, на погляд юнаків і дівчат, працюють 
механізми влади у їхньому рідному населеному механізми влади у їхньому рідному населеному 
пункті, про які зміни на краще вони починають пункті, про які зміни на краще вони починають 
думати, коли особисто стикаються з якоюсь думати, коли особисто стикаються з якоюсь 
проблемною ситуацією. проблемною ситуацією. 

У той час, коли ми передаємо молоді свої зна-У той час, коли ми передаємо молоді свої зна-
ння, базові поняття про інститути демократії, ння, базові поняття про інститути демократії, 
принципи врядування, закладені в природі принципи врядування, закладені в природі 
місцевого самоврядування, ми, старше по-місцевого самоврядування, ми, старше по-
коління, також навчаємося, відкриваємо для коління, також навчаємося, відкриваємо для 
себе нові аспекти там, де, здавалося б, нам усе себе нові аспекти там, де, здавалося б, нам усе 
вже відомо. Тому особисто для мене номінаціявже відомо. Тому особисто для мене номінація
«Місцеве самоврядування – це ми!» є найочікува-«Місцеве самоврядування – це ми!» є найочікува-
нішою на фестивалі «Дитятко».нішою на фестивалі «Дитятко».

Ми щиро радіємо тому, що з кожним роком все Ми щиро радіємо тому, що з кожним роком все 
більше учасників телефестивалю «Дитятко» за-більше учасників телефестивалю «Дитятко» за-
взято змагаються за перемогу саме у цій номі-взято змагаються за перемогу саме у цій номі-
нації, представляючи на суд журі цікаві, компе-нації, представляючи на суд журі цікаві, компе-
тентні й оригінальні роботи.тентні й оригінальні роботи.
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Добре місцеве врядування – це коли щасливі 
люди, які живуть разом у гармонії, їм подобається 
жити й працювати саме у цій громаді і вони із 
задоволенням будуть продовжувати робити це 
і в майбутньому. Тобто мова йде не тільки про 
поліпшення сьогодення, але й про те, як зробити 
кращим життя майбутніх поколінь.

Особливо надихає й наснажує дитяче бачення 
майбутнього місцевого самоврядування, їхня 
турбота, інновації, ідеї щодо громад, де вони живуть 
і які належать їм навіть у більшій мірі, ніж нам – 
старшим поколінням.

Кінематограф є мистецтвом. Але також це гра,  
спосіб самовираження, це школа. Та передусім, 
творення відео – це робота. І я вірю, що успіх у 
створенні фільмів, як і успіх у будь-яких інших 
сферах життя та роботи, залежить від натхнення 
і творчості та значним чином від чималої праці та 
відданості.

Вітаю усіх учасників та щиро їм дякую.

ДАНІЕЛЬ ПОПЕСКУ ДАНІЕЛЬ ПОПЕСКУ 
керівник Департаменту керівник Департаменту 
демократичних демократичних 
інститутів та врядування інститутів та врядування 
Генерального Генерального 
директорату ІІ директорату ІІ 
з питань демократії з питань демократії 
Генерального Генерального 
секретаріату Ради секретаріату Ради 
ЄвропиЄвропи
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розвиток дитячого кіно та телебачення, підвищення 
професійного рівня телебачення, орієнтованого 
на дитячу цільову аудиторію, а також підтримка 
дитячих творчих студій та окремих авторів.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ: 

Проводиться щороку серед дитячих 
творчих телевізійних, анімаційних і 
радіостудій, гуртків, колективів і окремих 
авторів, телевізійних компаній і об’єднань, 
продюсерських центрів, що створюють 
програми і фільми для дітей.

Фестиваль «Дитятко» має партнерські 
стосунки із дитячими кінофестивалями світу 
та міжнародними організаціями, є членом 
CIFEJ – Міжнародного центру фільмів для 
дітей та молоді.



МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДИТЯТКО»МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДИТЯТКО»

ЗАСНОВАНО ХАРКІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ РАДОЮ У 2009 РОЦІ.



Спеціальна номінація Національної конкурсної Спеціальна номінація Національної конкурсної 
програми започаткована у 2012 році програми започаткована у 2012 році 
й реалізується спільно з Радою Європи.й реалізується спільно з Радою Європи.
Номінація спрямована на заохочення підлітків Номінація спрямована на заохочення підлітків 
розповісти засобами екранної творчості про розповісти засобами екранної творчості про 
власне бачення майбутнього рідного краю, власне бачення майбутнього рідного краю, 
уявлення, що саме вони управляють своєю уявлення, що саме вони управляють своєю 
громадою.громадою.
Щороку для участі у конкурсі свої роботи Щороку для участі у конкурсі свої роботи 
надсилають автори з різних регіонів України – надсилають автори з різних регіонів України – 
від Львова до Донбасу, від Одеси до Сум, – від Львова до Донбасу, від Одеси до Сум, – 

які мешкають як у мегаполісах, так і у які мешкають як у мегаполісах, так і у 
невеличких населених пунктах та громадах.невеличких населених пунктах та громадах.
Обов’язкова умова – виконання конкурсної Обов’язкова умова – виконання конкурсної 
роботи автором шкільного віку, дитячою роботи автором шкільного віку, дитячою 
студією чи гуртком або у співпраці з ними.студією чи гуртком або у співпраці з ними.
Приймаються відеороботи різних жанрів Приймаються відеороботи різних жанрів 
і творчих рішень про сучасне та майбутнє і творчих рішень про сучасне та майбутнє 
місцевого самоврядування у світі, Україні, місцевого самоврядування у світі, Україні, 
громаді; як воно діє, як брати у ньому участь, громаді; як воно діє, як брати у ньому участь, 
розбудовувати, захищати; про реформу розбудовувати, захищати; про реформу 
місцевого самоврядування.місцевого самоврядування.

НОМІНАЦІЯ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ МИ!»

Довідкову інформацію з питань конкурсу можна отримати за тел. (057) 700-53-05, (050) 401-36-02, факс (057) 715-73-63 та на офіційному сайті фестивалю: http://fest.dytiatko.org.ua

Тривалість конкурсних робіт не має перевищувати 15 хвилин, 

вони повинні бути створені у поточному році  або упродовж року, 

який передує фестивальному.

Термін приймання заявок – щороку до 31 травня.



1 місце

Диплом, Кубок, Диплом, Кубок, 
запрошення запрошення 

4 авторів роботи-4 авторів роботи-
переможниці переможниці 

до штаб-квартири до штаб-квартири 
Ради ЄвропиРади Європи

2 місце

Диплом, 
запрошення 

3 авторів 
роботи 

до штаб-квартири 
Ради Європи

3 місце

Диплом, 
запрошення 

2 авторів 
роботи 

до штаб-квартири 
Ради Європи

ПРИЗОВИЙ ФОНД НОМІНАЦІЇ
«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ МИ!»
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Самоврядування: що ми знаємо про це?Самоврядування: що ми знаємо про це?
Конституція України дає нам право на самоврядування. Дізнайтесь більше про це із Конституція України дає нам право на самоврядування. Дізнайтесь більше про це із 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самовряду-Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самовряду-
вання, рекомендованих Радою Європи 12 принципів доброго демократичного врядування на місце-вання, рекомендованих Радою Європи 12 принципів доброго демократичного врядування на місце-
вому рівні.вому рівні.

Самоврядування: як це працює? Самоврядування: як це працює? 
Розпитайте дорослих, як функціонує місцева рада, що вона запланувала зробити цього року, а що Розпитайте дорослих, як функціонує місцева рада, що вона запланувала зробити цього року, а що 
зробила у минулому. Можливо, буде доцільно зустрітися з місцевими депутатами чи сільським, се-зробила у минулому. Можливо, буде доцільно зустрітися з місцевими депутатами чи сільським, се-
лищним, міським головою або головою районної чи обласної ради. лищним, міським головою або головою районної чи обласної ради. 

Самоврядування: що ми можемо зробити для цього?Самоврядування: що ми можемо зробити для цього?  Як стимулювати молодь до участі у ви-Як стимулювати молодь до участі у ви-
рішенні питань місцевого значення, розбудови своїх громад?рішенні питань місцевого значення, розбудови своїх громад?
Участь у дитячих та молодіжних громадських організаціях, учнівське самоврядуван-Участь у дитячих та молодіжних громадських організаціях, учнівське самоврядуван-
ня та волонтерство, молодіжні парламенти сприяють набуттю досвіду управління ня та волонтерство, молодіжні парламенти сприяють набуттю досвіду управління 
та командної роботи, дозволяють молоді вже сьогодні допомагати дорослим в управлінні країною. та командної роботи, дозволяють молоді вже сьогодні допомагати дорослим в управлінні країною. 
Зберіть найкращі ідеї своїх однолітків щодо упорядкування, розбудови чи благоустрою вашої грома-Зберіть найкращі ідеї своїх однолітків щодо упорядкування, розбудови чи благоустрою вашої грома-
ди. Завітайте до місцевої ради та спитайте про допомогу, яку ви можете надати, і про те, як збільшити ди. Завітайте до місцевої ради та спитайте про допомогу, яку ви можете надати, і про те, як збільшити 
участь громадян у житті своєї громади. участь громадян у житті своєї громади. 

НА ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ   
У своїх роботах ви можете запропонувати власне бачення завдань, кращих практик й мож-У своїх роботах ви можете запропонувати власне бачення завдань, кращих практик й мож-
ливостей місцевого самоврядування. Не варто боятися цього – почніть розмову з простого.ливостей місцевого самоврядування. Не варто боятися цього – почніть розмову з простого.



Самоврядування: як сьогодні відбувається реформування місцевого самоврядування Самоврядування: як сьогодні відбувається реформування місцевого самоврядування 
в Україні? Яких успіхів досягнуто? Що ви знаєте про добровільне об’єднання та співробітни-в Україні? Яких успіхів досягнуто? Що ви знаєте про добровільне об’єднання та співробітни-
цтво  громад? Як удосконалити реформи? цтво  громад? Як удосконалити реформи? 
У 2014 році в Україні було схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та тери-У 2014 році в Україні було схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади, яка визначила орієнтири реформи. Потім були прийняті закони «Про торіальної організації влади, яка визначила орієнтири реформи. Потім були прийняті закони «Про 
співробітництво територіальних громад» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», співробітництво територіальних громад» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
вдосконалено Бюджетний та Податковий кодекси й деякі інші закони. Завдяки цьому зросли доходи вдосконалено Бюджетний та Податковий кодекси й деякі інші закони. Завдяки цьому зросли доходи 
місцевих бюджетів, реалізуються численні проекти місцевого і регіонального розвитку, добровільно місцевих бюджетів, реалізуються численні проекти місцевого і регіонального розвитку, добровільно 
об’єдналися близько третини органів місцевого самоврядування. об’єдналися близько третини органів місцевого самоврядування. 
Розкажіть про зміни, які відбуваються у вашому регіоні, як удосконалити самоврядування.Розкажіть про зміни, які відбуваються у вашому регіоні, як удосконалити самоврядування.
Самоврядування – це право людей на участь в управлінні своїми громадами. Воно закріплене на за-Самоврядування – це право людей на участь в управлінні своїми громадами. Воно закріплене на за-
конодавчому рівні у кожній європейській країні і здійснюється як громадянами безпосередньо, так і конодавчому рівні у кожній європейській країні і здійснюється як громадянами безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування. через органи місцевого самоврядування. 
Органи місцевого самоврядування – це сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, де пра-Органи місцевого самоврядування – це сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, де пра-
цюють місцеві депутати, яких обирає населення України на місцевих виборах, та посадові особи цюють місцеві депутати, яких обирає населення України на місцевих виборах, та посадові особи 
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місцевого самоврядування. Очолюють органи місцевого самоврядування сільські, селищні, міські місцевого самоврядування. Очолюють органи місцевого самоврядування сільські, селищні, міські 
голови та голови районних і обласних рад. голови та голови районних і обласних рад. 
Органи місцевого самоврядування відповідають, наприклад, за те, щоб у населених пунктах добре Органи місцевого самоврядування відповідають, наприклад, за те, щоб у населених пунктах добре 
працювали дитячі садочки, школи, заклади культури, на належному рівні надавалася медична допо-працювали дитячі садочки, школи, заклади культури, на належному рівні надавалася медична допо-
мога, забезпечувалися благоустрій населених пунктів, озеленення, освітлення та охайність вулиць, мога, забезпечувалися благоустрій населених пунктів, озеленення, освітлення та охайність вулиць, 
прибирання та утилізація твердих побутових відходів, здійснювався ремонт і догляд за об’єктами прибирання та утилізація твердих побутових відходів, здійснювався ремонт і догляд за об’єктами 
комунальної власності, видавалися документи і довідки та вирішувалося багато інших важливих для комунальної власності, видавалися документи і довідки та вирішувалося багато інших важливих для 
життя людей питань.життя людей питань.
Щоб покращити життя громад, зробити його більш комфортним та затишним, досягти євро-Щоб покращити життя громад, зробити його більш комфортним та затишним, досягти євро-
пейських стандартів, щоб люди не стояли в чергах за різними довідками, щоб послуги, яких пейських стандартів, щоб люди не стояли в чергах за різними довідками, щоб послуги, яких 
вони потребують, були доступні та якісні, щоб збільшувалася  кількість робочих місць у грома-вони потребують, були доступні та якісні, щоб збільшувалася  кількість робочих місць у грома-
дах і в них було більше коштів на ремонт, а наші села, селища та міста виглядали красивіше, щоб дах і в них було більше коштів на ремонт, а наші села, селища та міста виглядали красивіше, щоб 
ми могли краще контролювати й впливати на роботу місцевих депутатів, в Україні здійсню-ми могли краще контролювати й впливати на роботу місцевих депутатів, в Україні здійсню-
ється реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, створюються об’єднані ється реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, створюються об’єднані 
територіальні громади. територіальні громади. 



Спершу учні студії з’ясовували суть Спершу учні студії з’ясовували суть 
поняття «самоврядування», для чого і поняття «самоврядування», для чого і 
кому воно потрібне, як можна втілити кому воно потрібне, як можна втілити 
його у життя.його у життя.

З’ясувалося: самоврядування є правом З’ясувалося: самоврядування є правом 
людей разом самостійно вирішувати людей разом самостійно вирішувати 
спільні господарчі проблеми.спільні господарчі проблеми.

У Страсбурзі досвідчені політики У Страсбурзі досвідчені політики 
сприймали нас як рівних собі. Це сприймали нас як рівних собі. Це 
надихнуло, дало впевненість, що діти надихнуло, дало впевненість, що діти 
також можуть багато чого зробити також можуть багато чого зробити 
задля формування в нашій країні задля формування в нашій країні 
відповідального суспільства.відповідального суспільства.

Сьогодні студія телеведучих Сьогодні студія телеведучих 
«Веселка ТV» прагне не лише вивчати «Веселка ТV» прагне не лише вивчати 
історію та теорію самоврядування, історію та теорію самоврядування, 
а й змінювати життя на краще. Учні а й змінювати життя на краще. Учні 
студії створили мотиваційне відео про студії створили мотиваційне відео про 
конкретні справи та кинули челендж конкретні справи та кинули челендж 
одноліткам: ми, наприклад, відновили одноліткам: ми, наприклад, відновили 
ліфт у нашому будинку, а чим ти ліфт у нашому будинку, а чим ти 
можеш допомогти громаді?можеш допомогти громаді?

ІСТОРІЇ УСПІХУІСТОРІЇ УСПІХУ

Студія телеведучих «Веселка ТV» 
м. Київ
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Школа юних журналістів 
м. Житомир

У своїх роботах юні журналісти У своїх роботах юні журналісти 
намагаються в ігровій формі намагаються в ігровій формі 
розібратися, що таке місцеве розібратися, що таке місцеве 
самоврядування, вивчити його історію самоврядування, вивчити його історію 
і показати людям, що в тому немає нічого і показати людям, що в тому немає нічого 
складного, все дійсно «у наших руках».складного, все дійсно «у наших руках».

Поїздка до Франції – це мотивація, Поїздка до Франції – це мотивація, 
яка відкриває нові двері власному яка відкриває нові двері власному 
розумінню, спонукає до усвідомлення розумінню, спонукає до усвідомлення 
нових ідей. Страсбург міняє нових ідей. Страсбург міняє 
світосприйняття. Місто – це світосприйняття. Місто – це 
знайомство з новим світом, зручною знайомство з новим світом, зручною 
інфраструктурою, з належним інфраструктурою, з належним 
піклуванням про людей. піклуванням про людей. 

Досвід, отриманий від участі у житті Досвід, отриманий від участі у житті 
своєї громади, самоврядуванні, своєї громади, самоврядуванні, 
є безцінним, оскільки допомагає більш є безцінним, оскільки допомагає більш 
ефективно реалізовувати власні плани ефективно реалізовувати власні плани 
та задуми на майбутнє.та задуми на майбутнє.
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Ми зробили фільм про успіхи й здобутки Ми зробили фільм про успіхи й здобутки 
Високівської об’єднаної територіальної Високівської об’єднаної територіальної 
громади на Житомирщині. Вихованці громади на Житомирщині. Вихованці 
телевізійної студії «Веселка» відвідали телевізійної студії «Веселка» відвідали 
тамтешню гімназію, службу пожежної тамтешню гімназію, службу пожежної 
охорони, амбулаторію, поспілкувались охорони, амбулаторію, поспілкувались 
із головою громади Миколою Бардуком.із головою громади Миколою Бардуком.

У Страсбурзі особливо нас вразили своєю У Страсбурзі особливо нас вразили своєю 
архітектурою Європейський суд із прав архітектурою Європейський суд із прав 
людини та Палац Європи. людини та Палац Європи. 

Пощастило познайомитись із Альфонсо Пощастило познайомитись із Альфонсо 
Зарді. Саме завдяки його підтримці, Зарді. Саме завдяки його підтримці, 
ми як лауреати номінації «Місцеве ми як лауреати номінації «Місцеве 
самоврядування – це ми!» Міжнародного самоврядування – це ми!» Міжнародного 
дитячого телефестивалю «Дитятко» дитячого телефестивалю «Дитятко» 
отримали нагоду побувати у Франції. отримали нагоду побувати у Франції. 
Щиро вдячні за такий унікальний приз – Щиро вдячні за такий унікальний приз – 
казкову подорож, незабутні знайомства казкову подорож, незабутні знайомства 
і враження, новий досвід.і враження, новий досвід.

Дитяча телевізійна 
студія «Веселка» 

м. Житомир

ІСТОРІЇ УСПІХУІСТОРІЇ УСПІХУ
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Метою нашої роботи було прагнення Метою нашої роботи було прагнення 
показати дорослим, що молодь теж показати дорослим, що молодь теж 
хоче і може змінювати життя свого хоче і може змінювати життя свого 
міста і своєї країни. Ми розповіли, які міста і своєї країни. Ми розповіли, які 
проблеми місцевого самоврядування проблеми місцевого самоврядування 
нас хвилюють, і запропонували шляхи нас хвилюють, і запропонували шляхи 
їх вирішення.їх вирішення.

Ці декілька днів роботи разом Ці декілька днів роботи разом 
зі світовими експертами у Страсбурзі зі світовими експертами у Страсбурзі 
допомогли усвідомити, якою ми хочемо допомогли усвідомити, якою ми хочемо 
бачити свою Україну. Спілкування бачити свою Україну. Спілкування 
із відомими європейськими політиками, із відомими європейськими політиками, 
юристами, журналістами, дипломатами юристами, журналістами, дипломатами 
надало нам упевненості, чого потрібно надало нам упевненості, чого потрібно 
прагнути і як діяти.прагнути і як діяти.

Учнівська обласна рада 
м. Луцьк

ІСТОРІЇ УСПІХУІСТОРІЇ УСПІХУ
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На прикладі мого рідного селища На прикладі мого рідного селища 
можна багато розповісти про можна багато розповісти про 
місцеве самоврядування. Що ж таке місцеве самоврядування. Що ж таке 
самоврядування? Це можливість самоврядування? Це можливість 
кожного брати участь у житті рідної кожного брати участь у житті рідної 
громади, знаходити рішення проблем, громади, знаходити рішення проблем, 
покращувати життя.покращувати життя.

Ми не маємо чекати, що хтось зробить Ми не маємо чекати, що хтось зробить 
все за нас, а повинні брати ініціативу в все за нас, а повинні брати ініціативу в 
свої руки, пропонувати ідеї, допомагати, свої руки, пропонувати ідеї, допомагати, 
залучати до справ інших. По всій країні залучати до справ інших. По всій країні 
зараз об’єднуються громади – це дає зараз об’єднуються громади – це дає 
більше можливості для нашого розвитку. більше можливості для нашого розвитку. 
Допоможемо децентралізації прийти до Допоможемо децентралізації прийти до 
нашого селища та домівок. Будемо готові нашого селища та домівок. Будемо готові 
допомагати дорослим здійснювати допомагати дорослим здійснювати 
реформи.реформи.

Робота над фільмом стала потужним Робота над фільмом стала потужним 
інформаційним поштовхом, а перемога інформаційним поштовхом, а перемога 
та омріяна подорож забезпечили та омріяна подорож забезпечили 
додаткові контакти, подарували нових додаткові контакти, подарували нових 
друзів. І це тільки початок наших друзів. І це тільки початок наших 
можливостей та ідей. Зупинятися ми не можливостей та ідей. Зупинятися ми не 
будемо. Найголовніше – ми знаємо, що й будемо. Найголовніше – ми знаємо, що й 
як потрібно робити.як потрібно робити.

Оксана Звягінцева
сел. Близнюки 

Харківська область

ІСТОРІЇ УСПІХУІСТОРІЇ УСПІХУ





Рада Європи
www.slg-coe.org.ua

facebook.com/slgcoe 

fest.dytiatko.org.ua
www.coe.int/uk/web/kyiv

Festival.Dytiatko
DytyatkoStrasbourg

 ОРГАНІЗАТОР  ОРГАНІЗАТОР 
Міжнародного дитячого телевізійного Міжнародного дитячого телевізійного 

фестивалю «Дитятко» 

Харківська обласна рада

фестивалю «Дитяткофестивалю «Дитятко

Х і бХ і б

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР 
номінації номінації 

«Місцеве самоврядування - це ми!» «Місцеве самоврядування - це ми!» 

Рада ЄвропиРада Європи

Адреса оргкомітету 
вул. Сумська, 64, кімн. 96, 
м. Харків, 61002, Україна 

Контактні телефони
(057) 700-53-05 
(050) 401-36-02 
(057) 715-73-63

fest@dytiatko.org.ua

і

ytiatko

Є

l D t


