
Проект 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого 2018 року                                                                             №   

м. Помічна 

 
Про утворення Координаційної ради 
з питань національно-патріотичного 
виховання молоді при виконавчому  
комітеті Помічнянської міської ради 

 
Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України 

від 13.10.2015 року №  580/2015, якою визначено основні пріоритети, напрямки 

та ідеологічні засади розвитку національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 743-р 

«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 999 «Про затвердження 

Типового положення про координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання», Стратегії розвитку Кіровоградської області на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради 

від 27.03.2015 року № 716, протоколу № 4 засідання Міжвідомчої комісії з 

питань національно-патріотичного виховання від 26.09.2017 року, 

протокольного рішення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Кіровоградській обласній державній адміністрації 

від 15.06.2017 року № 1, розпорядження голови облдержадміністрації від 

10.04.2017 року № 179-р «Про затвердження Положення про Координаційну 

раду з питань національно-патріотичного виховання при Кіровоградській 

обласній державній адміністрації», керуючись статтями  32, 40,  73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської 

ради        в и р і ш и в :  

 

1. Створити при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради 

Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання молоді 

(далі – Координаційна рада) та затвердити її склад. (додаток 1) 

 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання молоді при виконавчому комітеті Помічнянської 

міської ради. (додається) 

 



 

 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Рудій М.Л. 

забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті 

Помічнянської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.  

   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови  Щербатюка А.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1  

до рішення виконкому міської ради  

від 28.02.2018 року №   

 

СКЛАД   КООРДИНАЦІЙНОЇ  РАДИ 

з питань національно-патріотичного виховання молоді при 

виконавчому комітеті Помічнянської міської ради 
 

Щербатюк                               - заступник міського голови з питань                 

Артем Сергійович                     діяльності виконавчих органів ради 

        

Яценко            -  начальник відділу культури, туризму, 

Вікторія Василівна                   молоді та спорту виконавчого комітету  

                                                    міської ради 
 

                                          ЧЛЕНИ  РАДИ: 
 

Баранов                                   - директор Помічнянської загальноосвітньої І-Ш  

Олег Іванович                           ступенів школи № 3 ( за згодою) 
 

Бугор                                      - начальник центру надання соціальних послуг  

Юрій Васильович                    населенню виконавчого комітету міської ради  

                                                  ( за згодою) 
 

Гребенюк           - директор міського центру дитячої та юнацької  

Наталія Павлівна                    творчості 
 

Клименко                              - директор Помічнянського міського Палацу  

Олександр Віталійович          культури ( за згодою) 
 

Левченко                               - спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та  

Леся Костянтинівна               спорту виконавчого комітету міської ради  

                                                 (за згодою) 
 

Романщак                              - завідувач сектору з ведення військового обліку  

Марина Вікторівна                 виконавчого комітету міської ради (за згодою)  
 

Семашко                              -  начальник відділу освіти виконавчого     

Ніна Василівна              комітету міської ради (за згодою)  
 

Сигида                                 - директор Помічнянської загальноосвітньої школи 

Оксана Михайлівна              І-Ш ступенів № 1 (за згодою) 
 

Трибко                                - директор Помічнянської загальноосвітньої школи  

Юрій Дмитрович                 І-Ш ступенів № 2 (за згодою) 

 

 

Секретар виконкому                                                                           Руда М.Л. 
 

 

 



33 
Затверджено  

рішенням виконкому міської ради  

від 28.02.2018 року №   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання 

молоді при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради  
 

1. Загальні положення 

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання 

при  виконавчому комітеті Помічнянської міської ради (далі –  Координаційна 

рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення 

координації діяльності з питань національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді територіально об’єднаної громади міста, співпраці органів місцевого 

самоврядування,  підприємств, установ та організацій, діяльність яких 

скерована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді. 

 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України та Законами України, актами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів 

облдержадміністрації, райдержадміністрації та цим Положенням. 
 

2.  Основними завданнями Координаційної ради є: 
 1.  Вивчення та аналіз національно-патріотичних та духовних процесів 

у дітей та молоді. 

2. Визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань             

щодо впровадження національно-патріотичного виховання, підвищення 

ефективності діяльності навчальних закладів. 

3.  Сприяння активізації роботи з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, відповідно до розроблених центральними органами 

виконавчої влади стратегій, концепцій, заходів з національно-патріотичного 

виховання. 
   

3.  Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 
1. Проводить аналіз стану справ у процесі впровадження національно-

патріотичного виховання. 

2. Бере участь у розробці проектів нормативних документів з питань,         

що належать до її компетенції. 

3. Надає пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

4. Сприяє проведенню урочистих заходів щодо відзначення національних 

та державних свят України за участю учасників АТО, представників 

громадськості. 

5. Проводить через засоби масової інформації інформування 

громадськості щодо стану роботи з національно-патріотичного виховання       в 

навчальних закладах району. 

 



 

 

6. Проводить моніторинг стану виконання навчальними закладами  

покладених на них завдань з питань впровадження національно-патріотичного 

виховання. 
 

4.  Координаційна рада має право: 
 1. Отримувати в установленому порядку від відділу освіти міської 

ради та навчальних закладів  інформацію, необхідну для виконання покладених 

на неї завдань.  

 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи з 

питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на розгляд 

органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування. 

 3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї 

завдань постійні або тимчасові робочі групи із числа фахівців з питань освіти, 

молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури та мистецтва 

тощо, а також інститутів громадянського суспільства відповідного 

спрямування.  

 4. Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого 

самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),      а 

також незалежних експертів (за згодою). 
 

5. Склад Координаційної ради 

1. Координаційну раду очолює керівник апарату  об’єднаної 

територіальної громади. До складу входять представники відповідних 

державних органів, громадських організацій. 

2. Організаційно – технічне забезпечення діяльності Координаційної 

ради покладається на секретаря ради. 
 

6. Форма роботи Координаційної ради 

 1.   Організаційною формою роботи Координаційної Ради є засідання, що 

проводяться за потребою, але не рідше,  ніж двічі на рік. Засідання ради веде 

голова Ради, а у разі його відсутності – секретар ради. 

 2.  Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який 

підписує голова ради  та секретар. 

3. На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися 

представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій та об’єднань громадян. 

4.   Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є 

обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.    

 

_________________________ 
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