Протокол № 2
Засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Великомихайлівській районній державній адміністрації
21.12.2017

смт Велика Михайлівка

Присутні:
- Військовий комісар Великомихайлівського районного військового
комісаріату Самойленко Ю.Л.;
- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації Зарічук А.В.;
- начальник відділу освіти районної державної адміністрації Гук О.В.;
- начальник відділу культури районної державної адміністрації
Беген Р.І.;
- педагог із соціальної роботи районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Буковська С.Д.;
- керівник ГО « Спілка учасників АТО Великомихайлівщини» (за
згодою) Нікіфоряк С.Г.
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.;
- директор комунального закладу «Великомихайлівська централізована
бібліотечна система» Бабінчук Л.М.
Порядок денний:
1.

Про основні заходи Програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2018 рік.
2. Надання пропозицій до плану роботи координаційної ради у 2018 році.
Слухали:
По першому питанню: Воронцову О.М. яка ознайомила присутніх з
основними передбаченими заходами районною Програмою національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки.
На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза
денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу
впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення
зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення
патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що
діє на основі національних та європейських цінностей:
- повага до національних символів (Герба, Прапору, Гімну України);
- участь у громадсько-політичному житті країни;
- повага до прав людини;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої
культури, а також до регіональних та національно-мовних
особливостей;
- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
На основі вищенаведеного пропонується:
- організація перебування учнів та молоді району на літньому
відпочинку ( 14 днів) у дитячо-юнацькому військово-патріотичному
таборі «Український опір», який знаходиться на території
Роздільнянського району.
- організація і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- проведення заходів (акції, змагання, конкурси, ігри), спрямованих на
популяризацію
національної
духовно-культурної
спадщини
українського народу;
- ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і
територіальну цілісність України.
Виступили: Самойленко Ю.Л., який вніс пропозицію організувати стрілецькі
навчання та провести в школах району уроки з національно-патріотичного
виховання учнів, співробітниками військового комісаріату за участю
працівників закладів освіти.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
Вирішили: відділу освіти ( Гук О.В.) забезпечити тісну співпрацю з
працівниками військового комісаріату та організувати проведення уроків
з національно-патріотичного виховання учнів. Фіксувати та висвітлювати
проведені заходи на сайті районної державної адміністрації.
Прийняла участь у обговоренні: Беген Раїса Іванівна, яка запропонувала
запрошувати спеціалістів відділу « Великомихайлівське бюро правової
допомоги» надавати безоплатну правову допомогу населенню, інформуючи
молодь аби запобігти еміграції населення.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
Вирішили: відділу культури районної державної адміністрації, районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводити
роз’яснювальну роботу (бесіди, семінари, круглі столи, брифінги) серед
дітей та молоді щодо прав і обов’язків людини і громадянина.
По другому питанню: Члени ради, які жваво обговорили основні напрямки
роботи координаційної ради протягом першого півріччя 2018 року.
Виступили: Самойленко Ю.Л., який доповів про хід виконання плану щодо
призову на строкову військову службу в Збройних Силах України та
наголосив на системній організації військово-патріотичного виховання

задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні
своєї підготовки до захисту Вітчизни.
Вирішили: підвищувати престижність військової строкової служби в
Збройних Силах України шляхом формування психологічної та фізичної
готовності підростаючого покоління.
Виступили: Гук О.В., яка доповіла про виконання працівниками освіти
заходів щодо підготовки до районного етапу Всеукраїнської гри «Сокіл»
(«Джура»).
Вирішили: продовжувати проводити працівниками освіти роз’яснювальну
роботу серед дітей та молоді щодо підготовки до районного етапу
Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).
Виступили: Беген Р.І., яка запропонувала провести виїзне засідання
координаційної ради, з метою утвердження в свідомості і почуттях молоді
•патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого
України.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
Вирішили: раз у квартал здійснити виїзне засідання координаційної ради
до сіл та селищ Великомихайлівського району з залученням молоді та дітей,
соціальних працівників, соціальних педагогів, громадських діячів, активістів,
громадських організацій, спортсменів, депутатів та ін.
За результатами розгляду
координаційна рада вирішила:

та

обговорення

порядку

денного

1. Районну Програму національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2018-2020 роки взяти до відома.
2. Членам координаційної ради опрацювати та надати для узагальнення
сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації пропозиції до плану роботи координаційної ради на
І півріччя 2018 року з метою його формування.
До 15 січня 2018 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.

5. Відділу культури районної державної адміністрації забезпечити
організацію та проведення в установленому порядку заходів
спрямованих на національно-патріотичне виховання.
Протягом 2018 року
6. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно
плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Великомихайлівського РЦСССДМ у 2018 році проводити заплановані
заходи та запрошувати сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту районної державної адміністрації.
Протягом року
7. Сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату районної державної
адміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання
координаційної ради на офіційному сайті районної державної
адміністрації.
Щомісячно
Т.в.о. голови районної державної
адміністрації, голова координаційної
ради

.1. Рисяков

головний спеціаліст сектору
у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації
секретар координаційної ради

О.М. Воронцова

військовий комісар
Великомихайлівського районного
військового комісаріату
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.Л. Самойленко
у СПРАВАХ -

завідувач сектору у справах сій Цчолодтс^
молоді та спорту районної державної
адміністрації
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А.В. Зарічук
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начальник відділу освіти районної уА
державної адміністрації
начальник відділу культури районної
державної адміністрації
директор районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Керівник ГО «Спілка учасників АТО
Великомихайлівщини» (за згодою)

О.В. Іванова

С.Г. Нікіфоряк

