Протокол № 1
Засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Великомихайлівській районній державній адміністрації
07.11.2017

смт Велика Михайлівка

Присутні:
- Заступник військового комісара Великомихайлівського районного
військового комісаріату Мельников С.В.;
- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації Зарічук А.В.;
- методист з охорони дитинства районного відділу освіти районної
державної адміністрації Кілівник М.О.;
- начальник відділу культури районної державної адміністрації
Беген Р.І.;
- заступник директора районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Буковська С.Д.;
- директор комунального закладу «Великомихайлівська централізована
бібліотечна система» Бабінчук Л.М.
Запрошені: завідувач сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату
районної державної адміністрації Дидар Н.О.
Відсутні:
- директор районного будинку дитячої та юнацької творчості
Великомихайлівського району Чернецька Н.І.;
- керівник ГО « Спілка учасників АТО Великомихайлівщини» (за
згодою) Нікіфоряк С.Г.
Порядок денний:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Про організацію роботи координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання при районній державній адміністрації в
2017 році.
Про проведення в районі Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Про плани та проекти відділу культури районної державної
адміністрації з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Про підготовку проекту цільової районної Програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки.
Про проведення заходів педагогами та фахівцями із соціальної роботи
Великомихайлівського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
протягом січня-жовтня 2017 року.
Про підготовку молоді до військової служби, рекламування та
пропагування військової служби за контрактом в Збройних силах
України на період 2017-2020 років.

Слухали:

По першому питанню: Воронцову О.М. яка поінформувала, що на
виконання п. 8 Указу Президента України № 580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, з
метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання дітей та
молоді у Великомихайлівському районі була створена координаційна рада з
питань
національно-патріотичного
виховання
та
затверджена
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.09.2017
№ 386/А-2017.
Відповідно до п. 9 Положення
про координаційну раду при
Великомихайлівській райдержадміністрації секретар внесла на розгляд
членів ради пропозицію проводити засідання координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації
щомісячно, останнього четверга місяця.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
Вирішили: проводити засідання координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання при районній державній адміністрації щомісячно,
останнього четверга місяця.
По другому питанню: Кілівник М.О. розповіла, що у районі І та II етап гри
«Сокіл» («Джура») проводиться третій рік поспіль. Відділом освіти
Великомихайлівської районної державної адміністрації видано наказ від
13 жовтня 2017 року № 124/ОД «Про організацію та проведення у 2017/2018
навчальному році (районного етапу) Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), згідно якого планується
провести районний етап Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») в
березні-квітні наступного року.
Вирішили: провести роз’яснювальну роботу серед дітей та молоді щодо
підготовки до районного етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).
По третьому питанню: Беген Р.І. доповіла, що закладами культури
проводяться відповідні заходи спрямовані на формування єдиного виховного
простору, виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму
відданості справі, зміцнення державності, активної громадянської позиції.
21 листопада відзначатимемо День гідності та свободи, 6 грудня - День
Збройних Сил України та інші заходи.
Вирішили: забезпечити організацію запланованих заходів та інформувати
завчасно про програму заходів районну державну адміністрацію. А також
висвітлювати культурні події району у районній газеті «Єдність».
По четвертому питанню: Зарічук А.В. доповів, що сектором у справах сім’ї,
молоді та спорту районної державної адміністрації підготовлено проект
районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на

2018-2020 роки. Та вніс пропозицію на розгляд присутніх щодо проведення
фестивалю «Нащадки козацтва» у вигляді наметового табору.
Взяв участь у обговоренні: Мельников Сергій Володимирович який
запропонував запланувати захід спільно з Роздільнянським районом , де
такий табір уже сформовано.
Вирішили: перейняти досвід від інших районів області,
розробити
конкретні заходи та власний план дій щодо національно-патріотичного
Виховання у 2018 році.
По п’ятому питанню: Буковську С.Д. яка розповіла, що протягом січняжовтня 2017 року педагогами та фахівцями із соціальної роботи
Великомихайлівського РЦСССДМ було проведено 5 групових заходів з
національно-патріотичного виховання:
1 лекцію з теми «Соборності день живий, до злагоди, миру і єднання
веди»; 3 бесіди з тем: «Любов до рідного краю», «Україна - єдина країна»,
«Ми роду козацького діти, землі української цвіт»; 1 круглий стіл з теми
«Українець - це на все життя». Дані заходи були проведені у
Великомихайлівській районній бібліотеці, спільно з завідувачкою ЦРБ та в
трьох сільських бібліотеках. Загалом цими заходами було охоплено 57 дітей.
Взяв участь у обговоренні: Мельников С.В., який закликає до співпраці,
відділ освіти та районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
щодо виховання почуття патріотизму через лекції та семінари проведених
спільно з військовим комісаріатом уже з малого віку дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування.
Вирішили: розробити план проведення заходів спільно з військовим
комісаріатом та запрошувати на заходи представника військового
комісаріату. Фіксувати та висвітлювати проведені заходи на сайті районної
державної адміністрації.
По шостому питанню: Мельникова С.В. який звернув увагу на те, що стан
виконання завдання з відбору на військову службу за контрактом дуже
знизився. Це пов’язано з тим, що керівники закладів освіти мають приділяти
більше уваги державним символам та їх використанню під час урочистостей
та і під час звичайних зборів учнів. Насамперед це підняття Державного
прапору, виконання Державного Гімну тощо. Враховуючи те, що
Великомихайлівський район являється прикордонним, значна частина
військовозобов’язаних проходить службу за контрактом в Державній
прикордонній службі України.
Доповів також про державне грошове забезпечення контрактників, які
проходять Службу у Збройних Силах України.
Вирішили: вжити заходів щодо реалізації ініціатив при підготовці та
проведення заходів у сфері національно-патріотичного виховання, внесення
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За результатами розгляду
координаційна рада вирішила:

та

обговорення

порядку

денного

1. Інформацію про реалізацію в районі заходів з національнопатріотичного виховання дітей та молоді у 2017 році взяти до відома та
доопрацювати основні заходи на 2018 рік.
2. Членам координаційної ради опрацювати та надати для узагальнення
сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації пропозиції до:
2.1. проекту районної цільової Програми з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки;
2.2. проекту районного плану заходів та основних напрямків діяльності з
національно-патріотичного виховання.
До 15 грудня 2017 року
3. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації забезпечити підготовку порядку денного засідання
координаційної ради відповідно до плану заходів та з урахуванням
пропозицій членів координаційної ради.
Щомісяця до 20 числа
4. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити вивчення
питання організації роботи з військово-патріотичного виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах району.
Постійно
5. Відділу культури районної державної адміністрації забезпечити
організацію та проведення в установленому порядку заходів
спрямованих на національно-патріотичне виховання.
Протягом 2017 року
6. Районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розробити план проведення заходів спільно з військовим комісаріатом
та запрошувати на заходи представника військового комісаріату.
Фіксувати та висвітлювати проведені заходи на сайті районної
державної адміністрації.
Щомісячно
7. Сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату районної державної
адміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання
координаційної ради на офіційному сайті районної державної
адміністрації.
исячно
Голова районної державної
адміністрації, голова координаційної
ради
головний спеціаліст сектору
у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації,
секретар координаційної ради

В.В. Слідзюк

О.М. Воронцова
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