ПРОЕКТ
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Харківської обласної ради до Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад
щодо належного відзначення 95 річниці ВЛКСМ
29 жовтня 2013 року виповнюється 95 років ВЛКСМ, наймасовішої та всесвітньо
відомої молодіжної організації, що об’єднувала в своїх лавах мільйони юнаків та дівчат,
виховуючи їх в дусі патріотизму, сприяючи їх свідомому громадському та професійному
становленню.
Історія ВЛКСМ - це важлива складова історії нашої держави, її розвитку, становлення
та значних перемог. Радянська молодь своїми трудовими досягненнями і героїзмом у роки
Великої Вітчизняної війни вписала яскраві сторінки в історію України. ВЛКСМ була
активним учасником реалізації соціально-економічної політики держави, захищала права
молоді, виховувала її на засадах патріотизму та інтернаціоналізму. Саме в комсомолі
проходили школу життя державні керівники і політичні діячі, інженери та вчені, освітяни
та діячі культури, військовослужбовці та правоохоронці.
Сьогодні в Україні дуже гостро стоять проблеми молоді. У підлітковому та
молодіжному середовищах прогресують негативні прояви: зростає кількість молоді що
вживає алкоголь, палить, вживає наркотики, зростає число безпритульних дітей,
поширення інфекційних захворювань, зокрема ВІЛ-інфекції, правопорушень та злочинів.
Порушуються права молодих людей на здобуття безкоштовної освіти, отримання першого
робочого місця, якісного медичного обслуговування, отримання доступного житла.
Проблеми, що з’явились у молодіжному середовищі конче вимагають не тільки
державної допомоги, але й цілеспрямованої державної політики на залучення молоді до
важливих соціальних процесів в державі, до вирішення проблем молоді. Проблеми молоді
не можна вирішити лише силами державних органів без участі самої молоді. На жаль,
кількісне збільшення молодіжних та дитячих громадських організацій не забезпечило
якісних змін та належний рівень участі молоді у процесі формування й реалізації
державної молодіжної політики - сьогодні молодіжний рух об'єднує лише декілька
відсотків молоді. Соціальна робота молодіжних організацій, як правило, обмежується
організацією її дозвілля, і набагато рідше - захистом прав молодих людей. Тому творче та
всебічне використання та вивчення досвіду ВЛКСМ сприятиме вдосконаленню роботи
молодіжних та дитячих громадських організацій що діють в Україні, посиленню їх впливу
при реалізації державної молодіжної політики, значному зростанню кількісного складу
молоді в молодіжних та дитячих громадських організаціях, сприятиме розвитку
учнівському та студентському самоврядуванню, виховувати молодь в дусі патріотизму та
громадській свідомості на основі загальнолюдських цінностей.
Враховуючи особливий вклад ВЛКСМ у становлення нашої Вітчизни та вагомий
внесок у виховання молоді, ми, депутати обласної ради, звертаємося до Верховної Ради
України та до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних , Київської та
Севастопольської міських рад з пропозицією відзначити як на державному, так і на
регіональному рівні 95-у річницю створення ВЛКСМ, що сприятиме підвищенню
патріотичної свідомості юнацтва і молоді та розвитку молодіжного руху в Україні.
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