
Р І Ш Е Н Н Я 

Про  створення дискусійного клубу для молоді «Камертон» 

в Біляївській об’єднаній територіальній громаді   

 

   Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», з метою створення 

додаткових умов для подальшого розвитку та удосконаленню процесу реалізації 

молодіжної та сімейної політики в громаді, а також реалізаціі всесвітньої 

ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня до дітей та молоді», Біляївська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Створити дискусійний клуб  «Камертон» для молоді в Біляївській 

об’єднаній територіальній громаді. 

 

               2. Затвердити Положення про дискусійний клуб  «Камертон» для 

молоді в Біляївській об’єднаній територіальній громаді  згідно додатку. 

                3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах молоді (голова 

комісії Крачков А.М.). 

 

 

Біляївський міський голова                                                     Бухтіяров М.П. 

№ 825-41/VІІ від 28 лютого  2019 року  

м. Біляївка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

Додаток 

до  рішення міської ради  

№ 825-41/VІІ від 28 лютого  2019 року  
 

 

Положення  

про  дискусійний клуб  «Камертон» для молоді  

в Біляївській об’єднаній територіальній громаді 

 

1. Загальні положення. 

1.1.  Дискусійний клуб – об'єднання за інтересами дітей, учнів, молоді,  батьків, 

жителів громади. 

1.2.     Дискусійний клуб – організація, яка створена на засадах добровільності, 

рівноправності її учасників, самоврядування, законності та гласності, функціонує 

за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків та інших коштів, не 

заборонених законодавством України. 

 

2.  Клуб у своїй  діяльності   керується: 

-         Конституцією України,  

-     Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 

"Про позашкільну освіту" та ін., 

-         Указами Президента України,  

-      Переглянутої Європейської Хартієї участі молоді в громадському житті на 

місцевому і регіональному рівнях , 

-         постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України,  

-         наказами, листами Міністерств та відомств,  

-         рішеннями  Біляївської міської ради  та її  виконавчих органів .  

  

3.  Організація роботи дискусійного клубу. 

 

  3.1. Діяльність дискусійного клубу здійснюється у формі  колективного 

обговорення, мета якого — виявити істину через співставлення  різних поглядів 

та позицій. 

3.2.  Дискусія ведеться за  правилами, що додаються.   

 

                                        4. Мета та завдання  дискусійного  клубу.  

Діяльність  дискусійного клубу сприяє:  

- розвитку умінь «бачити» проблему як цілісність, структурувати її на 

необхідні та достатні компоненти (задачі, питання, акценти, проблеми), 

відбирати на основі дискусії особистісні оптимальні способи розв'язання 

проблем, доводити їх адекватність; 

- зростанню культури спілкування, полеміки, дискусії, емоційно-ціннісних 

відносин; 
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-    розвитку у молоді критичного мислення, формування власного світогляду; 

 -    формуванню вміння переконувати та будувати конструктивний діалог; 

-     популяризації   ефективних  практик; . 

-      збагаченню нестандартними підходами системи виховної  діяльності та 

дозвілля молоді; 

- консолідації та взаємодії  різних соціальних груп , а також розвитку  

партнерства в громаді; 

- зростання позитивного іміджу молоді, а також підвищення їх 

конкурентоздатності; 

- залученню фахівців, експертів, діячів  у ролі консультантів. 

 

5. Керівництво  дискусійним  клубом 

 

            Загальне керівництво, організацію та проведення засідань дискусійного 

клубу здійснює відповідальна особа, призначена розпорядженням голови 

Біляївської міської ради. 
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Основні правила ведення дискусії: 

1. Відверто висловлювати думки. 

 

2. Поважати точки зору всіх членів дискусії. 

 

3. Слухати інших, не перебиваючи. 

 

4. Не говорити занадто довго та занадто часто. 

 

5. Водночас має говорити лише одна особа. 

 

6. Дотримуватися позитивних ідей та стосунків. 

 

7. Не критикувати себе та інших. 

 

8. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на 

конкретну особу. 

 

 

 

. 

 


