Самоврядування: історія – сучасність
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та
військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності,
тисячолітньої історії державотворення українського народу, визнання історичного
значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку ХХ століття та
утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки,
згадування непростих і драматичних подій Української революції та створення
Української Центральної Ради, 14 березня 2017 року проведено захід у формі відкритої
трибуни серед Президентів Рад учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів області «Історія – вчитель життя» (до 100-річчя створення
Української Центральної Ради).
Президенти Рад учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів зібралися за круглим столом у НМЦ ПТО в Чернігівській області та обговорили
основні питання, які стосуються діяльності Української Центральної Ради, а саме
історію її створення, універсали І, ІІ, ІІІ, ІV та діяльність відомих постатей того часу (М.
Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова).
Програмою проведення даного заходу була передбачена екскурсія до
Чернігівської обласної ради. Там учні ПТНЗ області зустрілися з головою обласної ради
Ігорем Станіславовичем Вдовенком, який ознайомив юнацький актив зі структурою та
особливостями роботи представницького органу області, основними досягненнями в
роботі депутатського корпусу сьомого скликання. У ході розмови торкнулися також
основних нюансів проведення децентралізації та створення об'єднаних територіальних
громад на теренах Придесення. У форматі діалогу обговорили ті питання, які виникають
на шляху реформування місцевого самоврядування. Під час екскурсії учні дізналися про
роботу відділів виконавчого апарату обласної ради та мали змогу відчути себе
справжніми депутатами, голосуючи у сесійній залі.
Після розмови із учнівським активом професійно-технічних навчальних закладів
області у працівників виконавчого апарату Чернігівської обласної ради залишилися
надзвичайно приємні враження. Адже вони побачили, що молодь дійсно переймається
тим, що відбувається у державі, цікавиться роботою органів місцевого самоврядування,
а деякі навіть виявили бажання у майбутньому випробувати свої сили в політиці та
сфері публічної влади.
Наприкінці зустрічі всі учні отримали пам’ятні подарунки від голови обласної
ради у вигляді фотоальбому «Чернігово-сіверська земля», а також тільки приємні емоції
та враження.

