Протокол № 4
Засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Великомихайлівській районній державній адміністрації
11.10.2018

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 культури районної державної адміністрації
Беген Р.І.;
- педагог із соціальної роботи районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Буковська С.Д.;
- головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату районної
державної адміністрації Андрушко Д.П.;
- 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.
Порядок денний:
1. Про підготовку до відзначення в районі державного свята «День захисника
України».
2. Про стан реалізації заходів з національно-патріотичного виховання у
Великомихайлівському районі.
3. Про проведення заходів педагогами та фахівцями із соціальної роботи
Великомихайлівського районного центру соціальних служб для сімї, дітей
та молоді з національно-патріотичного виховання дітей та молоді за
9 місяців 2018 року.
4. Питання та пропозиції учасників наради.
Слухали:
По першому питанню: Бегеи Р.І., яка повідомила про заплановані заходи
щодо відзначення Дня захисника України.
З метою належного відзначення Дня захисника України заплановані
наступні заходи:
- 12 жовтня 2018 року о 13 год. 45 хв. буде організовано та проведено
покладання квітів до могили загиблим воїнам та пам’ятного знаку
воїнам - афганцям за участю представників органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, громадськості, урочисте зібрання
та о 14.00 год. концертна програма;
- в центральній районній бібліотеці літературна година «Моя Україна колиска козацької волі»;
- в районній дитячій бібліотеці виставка - хроніка «За Україну, за її
волю, за честь, за славу, за народ», виставка «Твоєї слави козацької
повік не забудемо»;
- в історико-краєзнавчому музеї виставка «Мужність і відвага крізь
віки».
В клубних закладах культури району заплановано:
- Святкові концерти;
- Тематичний вечір «Де козак там і слава»;
- Історично - патріотичний захід «Козацька держава - наша гордість і
слава».
Співдоповідача: Зарічука А.В.,
який поінформував, що 14 жовтня
0 10.00 год на центральному стадіоні селища відбудеться «Кубок закриття
з футболу сезону - 2018» присвяченого Дню захисника України. А також о
15.00 год. проведення змагань з шахів серед чоловіків у приміщенні
ПАТ «Укртелеком».
Вирішили: забезпечити організацію та проведення в установленому порядку
заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
По другому питанню: Воронцову О.М., яка відзвітувала про стан реалізації
заходів з національно-патріотичного виховання у Великомихайлівському
районі.
На виконання районної «Програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2018-2020 роки» у поточному році було проведено
районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») на базі Великоплосківського НВК «ЗОНІ І-ІІІ ступенів дитячий садок».
В рамках Програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді для учасників було придбано канат на суму 3,3 тис. грн.
В липні-серпні на базі військово-патріотичного табору «Український
опір» м. Роздільна на чолі з керівником Володимиром Василенком було
організовано таборування. Навчання проводилося у дві зміни - кожна по
десять днів. Майже місяць перебування залишили незабутні враження у
юнаків та дівчат Великомихайлівського району. 42 учні віком від 14 до 17
років загальноосвітніх шкіл району, склали присягу, ставши курсантами.
З 23 по 27 серпня було забезпечено направлення групи (1 керівник та
2 учні с. Великоплоске) для участі у Всеукраїнському навчанні за програмою
патріотичного виховання молоді козацького спрямування (таборування )
«Південний редут» на території ДП «УДЦ Молода гвардія» м. Одеса.

Придбано необхідне обладнання: палатки - 2 шт., спальні мішки - 3 шт.,
каремати - 3 шт., рюкзаки туристичні - 3 шт. в загальній сумі - 14,0 тис. грн.
За звітний період проведено 3 засідання координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації,
(інформація додається).
Вирішили: продовжувати залучати максимальну кількість дітей та молоді
до заходів патріотичного виховання. На черговому засіданні розглянути
план заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2019 рік та визначити пріоритетні завдання.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
По третьому питанню: Буковську С.Д., яка доповіла про проведені заходи
педагогами та фахівцями із соціальної роботи Великомихайлівського
районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді з національнопатріотичного виховання дітей та молоді за 9 місяців 2018 року, (інформація
додається).
Вирішили: на 2019 рік розробити перспективний план роботи для фахівців
із соціальної роботи з питань національно-патріотичного виховання.
Голосували: «За» - 6 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
За результатами розгляду
координаційна рада вирішила:

та

обговорення

порядку

денного

1. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації:
продовжувати залучати максимальну кількість дітей та молоді до
заходів патріотичного виховання;
- на черговому засіданні розглянути план заходів з національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2019 рік та визначити
пріоритетні завдання;
- забезпечити підготовку порядку денного засідання координаційної ради
відповідно до плану заходів та з урахуванням пропозицій членів
координаційної ради.
Протягом 2018 року.
2. Відділу культури районної державної адміністрації (Беген Р.І.)
забезпечити організацію та проведення в установленому порядку заходів
спрямованих на національно-патріотичне виховання.
До 20 жовтня 2018 року.
3. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розробити перспективний план роботи на 2019 рік для фахівців із соціальної
роботи з національно-патріотичного виховання.
До 15 грудня 2018 року.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату районної державної
адміністрації
забезпечити
оприлюднення
протоколу
засідання
координаційної ради на офіційному сайті районної державної
адміністрації.
Щомісячно.
Голова
районної
державної
адміністрації, голова координаційної
ради
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