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засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Великомихайлівській районній державній адміністрації
21.02.2019

смт Велика Михайлівна

Головує: А.ОСИПОВ - перший заступник голови районної державної
адміністрації.
Присутні:
- Начальник відділення призову
Великомихайлівського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Ю.ДЕМБІЦЬКИЙ;
- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації А.ЗАРІЧУК;
- в.о. начальника відділу освіти районної державної адміністрації
O. СЕРДЮК;
- начальник відділу культури районної державної адміністрації
P. БЕГЕН;
- директор районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді
О.ІВАНОВА;
- головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату районної
державної адміністрації Д. АНДРУІПКО;
- директор комунального закладу «Великомихайлівська централізована
бібліотечна система» Л.БАБІНЧУК.
Відсутні:
- керівник ГО «Спілка учасників АТО Великомихайлівщини» (за
згодою) С.НІКІФОРЯК.
Запрошені:
- начальник фінансового управління районної державної адміністрації
О.УСТРІЦЬКА;
- завідувачка районного методичного кабінету відділу освіти
Великомихайлівської
районної
державної
адміністрації
Н.ЛУКІЯНЧУК.
Порядок денний:

.

1. Щодо передбачення додаткового фінансування для участі команди
Великомихайлівського району у обласному етапі дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
2. Про визначення основних пріоритетів на 2019 рік. Хронологія
проведених заходів з національно-патріотичного виховання у 2018 році.
3. Про стан якості викладання предмету «Захист Вітчизни» у закладах
освіти району.
4. Про підготовку молоді до військової служби, рекламування та
пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах
України на період 2017-2020 рр.
5. Різне.

Порядок денний, додається до протоколу.
І. Слухали: А.ОСИПОВА - про передбачення додаткового
фінансування для направлення команди Великомихайлівського району для
участі у обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»).
Було внесено пропозицію щодо проведення загальнорайонного таборування
учнів 10-11 класів.
Н.ЛУКІЯНЧУК довела до відома присутніх, що відповідно до вимог
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру
«Сокіл» («Джура») приймати участь у грі мають учні 10-11 класів.
Основною проблемою шкіл являється низька наповнюваність класів, тому до
участі у загальнорайонному етапі гри запрошені команди шкіл І-ІІ ст., учні
9 класів.
О.ВОРОНЦОВА запропонувала орієнтовний кошторис витрат для
закупівлі спорядження учасникам обласного етапу.
О.ІВАНОВА внесла пропозицію щодо проведення І (районного) етапу
гри «Сокіл» («Джура») між всіма навчальними закладами району та
об’єднаних територіальних громад смт Велика Михайлівка, смт Цебрикове.
За результатами обговорення першого питання
Вирішили:
Сектору у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації до 16.00
год. 21 лютого 2019 року подати на розгляд позачергової сесії районної ради
питання «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
22 грудня 2017 року № 248-УІІ «Про затвердження районної Програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки» та
передбачити видатки в пункті 3.7. «Участь
у II (обласному) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)» - 70,0 тис. грн.
II. Слухали: О.ВОРОНЦОВУ - яка підсумувала результати роботи з
національно-патріотичного виховання дітей та молоді за 2018 рік. Доповівши
про заходи, що були проведені (інформація додається).
1. Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») на базі Великоплосківського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів - дитячий садок»;
2. Прийнято участь у Всеукраїнському навчанні за програмою
патріотичного виховання молоді козацького спрямування (таборування)
«Південний редут» на території ДП «УДД Молода гвардія»;
3. Проведено одноденне військово-патріотичне навчання для школярів
«Любиш Україну - вчись перемагати».

За звітний період на заходи патріотичного виховання використано
17,3 тис.грн. Заходи проведено частково.
Найголовнішим пріоритетом на 2019 рік є направлення команди
Великомихайлівського району на II (обласний) етап змагань Всеукраїнської
військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»).
За результатами обговорення другого питання
Вирішили:
-

продовжувати реалізацію запланованих напрямів згідно Програми
національно-патріотичного виховання на 2018-2020 рр.;
- залучати максимальну кількість
дітей та молоді до
заходів
патріотичного виховання.
III. Слухали: Н.ЛУКІЯНЧУК - про стан якості викладання предмету
«Захист Вітчизни» у закладах освіти району (інформація додається).
Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який
викладається в старшій школі закладів освіти системи повної загальної
середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до щотижневого плану по
півтори години на тиждень в 10-11 класах.
Навчально-матеріальна база:
1. Кабінет предмету «Захист Вітчизни» та кімната для зберігання зброї
наявні тільки в Новоборисівському закладі загальної середньої освіти;
2. Стройовий майданчик є у 4 школах району: Великоплосківському
НВК, Новоборисівському ЗЗСО І-ІІІ ст., Тростянецькому ЗЗСО І-ІІІ ст.,
Слов’яносербському НВК, немає у Першотравневому ЗЗСО І-ІІІ ст.
3. Стрілецький тир - у Новоборисівському ЗЗСО І-ІІІ ст. та у
Першотравневому ЗЗСО І-ІІІ ст.
А.ОСИПОВ доповнив, що 26 березня ц.р. святкується День Національної
Гвардії України та наявна можливість виїзної екскурсії дітей на показ зброї,
військової техніки до м. Одеси.
За результатами обговорення третього питання
Вирішили:
Відділу освіти райдержадміністрації:
- розпочати підготовку до І (районного) етапу Всеукраїнської військовопатріотичної дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») у Великомихайлівському районі;
- налагодити співпрацю між навчальними закладами об’єднаної
територіальної громади та району задля використання матеріальної
бази для навчання дітей та молоді шкільного віку;

- організувати підбір та направлення дітей на екскурсійне навчання до
м. Одеса.
IV. Слухали: Ю.Дембіцького - який наголосив, що районний
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки знаходиться в
тісній співпраці зі школами, нагальних проблем немає. Начитуються лекції
та проводяться семінари з учнями щодо виховання почуття патріотизму та
приділяється посильна увага щодо використання під час урочистостей
державних символів України. Враховуючи те, що Великомихайлівський
район являється прикордонним, значна частина військовозобов’язаних
проходить службу за контрактом в Державній прикордонній службі України.
Поінформував про кількісні показники контрактників району, які
проходять службу у Збройних Силах України.
Також ознайомив присутніх з інформацією щодо відбору, умов вступу
на військову службу та її проходження.
О.Воронцова повідомила, що наприкінці червня - початку липня
2019 року, в місті Ізмаїл Одеської області, неподалік навчального центру
Держприкордонслужби, протягом 8-10 днів відбуватиметься Всеукраїнський
вишкіл «Джура Прикордонник -2019» у формі наметового таборування.
Традиційно, в лютому-березні 2019 року, Всеукраїнському вишколу
передуватиме -Всеукраїнський семінар-тренінг «Український Кордон 2019»,
який проходитиме в м. Ізмаїл. Більш детальніша інформація
розміщена на офіційному веб-саиті районної державної адміністрації у
рубриці «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді, молодіжна
політика».
За результатами обговорення четвертого питання
Вирішили:
Продовжувати інформативну політику серед населення з ррієнтації на
службу в Збройних Силах України та до резерву Збройних Сил України
за контрактом та висвітлювати у місцевих засобах інформації.
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Р.БЕГЕН

О.ІВАНОВА

Директор комунального закладу
«Великомихайл івська
централізована бібліотечна система»

Л.БАБІНЧУК

Головний спеціаліст з питань
мобілізаційної
роботи
апарату
районної державної адміністрації

Д. АНДРУШКО

