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смт Вiльшанка

Про затвердження ПоложеннrI про
Координацiйну раду з питань нацiональнопатрiотичного виховання при Вiльшанськiй
районнiй державнiй адмiнiстрацii

На виконання пункту 9 cTaTTi 39 Закону Украiни вiд 09 квiтня 1999 роЦУ
JЮ 586_XIV <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii), Указу Президента УкраiЪи
вiд 1З жовтня 2015 року Ns 580 <<Про Стратегiю нацiонально-патрiотичного
BI4xoBaHHrI дiтей та молодi на 201б-2020 роки), постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраТни вiд 07 грудня 201-6 року М 999 <Про затвердження Типового
положення про координацiйrry раду з питань нацiонально-патрiотичного
виховання при мiсцевiй державнi адмiнiстрацii>>, розпорядження голоВи
Кiровоградськоi обласноТ державIIоi адмiнiстрацii вiд 10 квiтня 20|7 рокУ
J,,{b L79-p <Про затвердження Положення про Координщiйну раду з питань
нацiонально-патрiотичного виховання цри Кiровоградськiй обласнiй державнiй

адмiнiстрацiii> та з метою забезпеченЕя системноТ взаемодii державних органiв з
громадськiстю щодо нацiонально-патрiотичного вихованЕя дiтей та моЛОдi,
вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалiзацiею державноТ пОлiтики У
сферi нацiонально-патрiотичного виховання в областi, та координацii дiй щОдО
iх вирiшення:

t. Затвердити ПоложеншI про Коорлинацiйну раду з, питань нацiонаlrьнопатрiотичного виховання при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii
(додаеться).

z. Вiддiлу

органiзацiйнЬ-iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiЙ з
громадськостi апарату райдержадмiнiстрацii до 15 TpaBIuI 201-7 року
оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi районноi державноi адмiнiстрацii
оголошення про формування скJIаду Коорлинацiйноi ради.
.':,

3. Вiддiлу освiти районноТ державноi адмiнiстрацii:

2

1) надати пропозицii щодо персонального скJIаду КоординацiйноТ ради та
подати iх на затвердження головi райдержадмiнiстрацii до 20 травня 2017 року;

2)

утворити та забезпечити робоry Координацiйноi ради, про що
iнформувати управлiння освiти, науки, молодi та спорту облдержадмiнiстрацii

до 25 травня 2017 року.

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженЕя голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 08 грудш 201-5 року ЛЬ 202-р <Про районний
координацiйний центр нацiоналъно-патрiотичного BиxoBaHIuI дiтей та молодi>>.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший засryппик голови
районноi державноi адмilliстрацii

с.нЕстЕров

a

ЗАТВЕРДКЕНО
Розшорядження голови

Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
12 травня 2017 Nэ 107-р

шоложЕнt{я

про Координацiйну раду з питань нацiонально-патрiотичного
при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii

виховання

1. Координацiйна рада з питань нацiонально-патрiотичного виховання
при районнiй державнiй адмiнiстрацiТ (д-i - Коорлинацiйна рала) е
консультативно-дорадчим органом, угвореним дJIя вивчення проблейних
питанъ, пов'язаних з реалiзацiею державноi полiтики у сферi яацiональнопатрiотичного вихованIuI в рйонi.

2. Координацiйна рада

у

своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею i

законами УкраiЪи, укЕ}зами Президента Украiни, постановами Верховноi Ради
Украiни, прийнятип,lи вiдповiдно до Констиryцii та законiв Украiни, актами
Кабiнету MiHicTpiB Уr9аiЪи, наказами MiHicTepcTB, розпорядженнjIми голiв
обласноТ та районноТ державних qдмiнiстрацiй а також цим ПоложенЕям.
З. Основними завданнями Координацiйноi ради е:
l) сприяння:

здiйсненню повноважень райдержадмiнiстрацii

з

питань нацiонально-

патрiотичного виховання в районi, зокрема в частинi виконаншI законодавства
щодо всебiчного розвитку та функцiонування yKpaiHcbKoT мови як державноТ в
ycix сферах суспiльного життя;
спiвпрацi райдержадмiнiстрацii з цромадськими об'еднаннями з питань
нацiонально-патрiотичного виховання;
провадженню iнформацiйно-просвiтницькоТ дiяльностi з нацiонЕulьнопатрiотичного вихованшI ;
2) y^racTb у:

сприяннi райдержадмiнiстрацiсю роботi |ромадських

об'еднань
нацiонапьно-шатрiотичного спрямування, вiйськово-патрiотичних центрiв,
rypTKiB, кгryбiв;

проведеннi монiторинry здiйсненшI заходiв з нацiонаJIьно-патрiотичного
вихованнrI на територii Кiровоградськоi областi;
3) пiдготовка пропозицiй щодо:
удосконаленнrI aKTiB голови районноТ державноi адмiнiстрацii та
пiдвищення ефективностi iT дiяльностi з нацiонапьно-патрiотичного виховЕlння
в районi вiдповiдно до прiоритетiв та основних напрямiв нацiональнопатрiотичного виховання, визначених у Стратегii нацiонапьно-патрiотичного

z

виховання дiтей та молодi на 201б-2020 роки, затвердженiй Указом Президента
Украiни вiд 13 жовтнrI2015 року Ng 580;
вiйськово-спортивноi пiдготовки
розвитку вiйськово-патрiотичноi
всебiчного сприrIнЕя райдержадмiнiстрацiею проведенню
молодi

та

i

ВсеукраТнськоi дитячо-юнацъкоi вiйськово-патрiотичноi

гри

<<Сокiш>

(<.Щжуро).

4. Координацiйна рада вiдповiдно до покJIадених на неТ завдань:
1) проводить аналiз стану справ та причин виникнення проблем у процесi

здiйснення районною державною адмiнiстрацiею повновскень

з

питань

нацiоналъно-патрiотичного виховання на територiТ району;
2) вивчае результати дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ з нацiональнопатрiотичного вихованIuI ;
3) проводить монiторинг стану виконанIuI райдержадмiнiстрацiею
покJIадених на неi завдань щодо нацiона.гlъно-патрiотичного виховання ;
4) бере }ru{асть у розробленнi проектiв розпоряджень голови районноi
державноТ адмiнiстрацii з питань нацiонально-патрiотичного виховання;
5) подас до районноi державноi адмiнiстрацii розробленi за результатами
своеi роботи пропозицii та рекомендацii, зокрема до регiональнIlD( програм з
питань нацiона-пьно-патрiотичною виховання.
5. Коорлинацiйна рада мае право:

1) отримувати в установленому порядку вiд центр.lJIьних та мiсцевих
органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемств,

установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання покJIадених на неi
завдань;
2) залгучати до 1"racTi у своiй роботi представникiв мiсцевих органiв
виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ,
органiзацiй, а також громадських об'еднань (за погодженням з iх керiвниками) i
незаJIежних експертiв (за згодою);
3) розгJrядати пропозицiТ iнстиryтiв |ромадянського суспiльства та
звернення цромадян з питань, що напежать до компетенцiТ Координацiйноi
ради;

4) утворювати у разi потреби для виконання покJIадених на неi завдань
постiйнi або тимчасовi робочi групи;
5) органiзовувати проведення конференцiй, ceMiHapiB, нарад та iнших

заходiв;

6) вносити пропозицii щодо

заохочення

в

установленому порядку

представникiв iнстиryтiв цромадянського суспiльства та окремих громадян за
внесок у розвиток нацiонально-патрiотичного вихованIш.

ik

6. КоординшIiйна рада утворю€ться у складi голови, заступника голови,
секретаря та iнших членiв, якi беруть }часть у роботi Координацiйноi ради на
громадських засадах.
Головою Координацiйноi ради е першйй заступник голови районноi
державноi адмiнiстрацii.
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Засryпником голови Координацiйноi ради е представник цромадських

об' еднань нацiонально-патрiотичного

спрямування (за згодою).
Секретарем Координацiйноi рали е посадова особа районноТ державноТ
адмiнiстрацii, вiдповiдагlьна за координацiю дiяльностi
нацiон€tлънопатрiотичного виховання.
,Що складу Координацiйноi ради входятъ також:
представники територiальних органiв центр€lльних органiв виконавчоТ
вJIади (за згодою);
представники вiйськових частин Збройних Сил Украiни, Нацiоналъноi
гвардii, розташованих на територiТ району (за згодою);
керiвники
заступники керiвникiв структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii;

з

або

посадова особа райдержадмiнiстрацii, вiдповiдальна за мобiлiзацiйry
робоry;
представники |ромадських об'еднань BeTepaHiB i уlасникiв
антитерористичноi операцii, вiйськово-патрiотичних i вiйськово-спортивних
шryбiв та органiзацiй, керiвники громадських штабiв Всеукраiнськоi дитячоюнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри <<Сокiш> (<Щжурап) (за згодою);
представники цромадських об'еднанъ, якi погryJuIризують украiЪську
мову, традицiйну етнопедаго.i*у, сприяють пошIФенню iнформацii про
злочини радянськоi тоталiтарноТ системи, органiзов}ють заходи iз вшанування
борцiв за державну незалежнiсть та територiаIIьIry цiлiснiсть УкраiЪи (за

згодою);
представники мiсцевих засобiв масовоТ iнформацiТ, дитячих i молодiжних
друкованLD( виданъ, якi висвiтлюють матерiагlи нацiонашьно-патрiотичного
змiсry (за згодою);
вченi, експерти, дiячi освiти, науки, культури, мистецтва, спорту,
представники пiдприемств, установ, органiзацiй (за згодою).
.Що склалу координацiйноi ради може буг" делеговано не бiльше як по
одному представнику вiд кожного iнстиryту громадянського суспiльства.
7. Персональний скJIад

Координацiйноi

затверджу€ться
розпорядженням голови районноi дерхавноТ адмiнiстрацii та формуеться за
пропозифями вiдповiдних територiа.тlьних органiв центрЕuIьних органiв
виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ,
органiзацiй, гром4дсъких об'еднань.
Районна державна адмiнiстрацiя оприлюднюе на своему офiцiйному вебсайтi оголошення про формуваннrI координацiйноi рали.

8.

р4ди

Органiзацiя дiяльноотi Координацiйноi ради визначаеться цим

положенням.

9. Основною органiзацiйною формою роботи Координацiйноi ради е
засiдання, якi проводяться не рiдше одного разу па кварт€lл. Засiдання
Координацiйноi ради проводить голова КоОрлинацiйноi ради або за його
вiдсугностi заступник голови Координацiйноi роди, а у разi вiдсутностi
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-заступника голови Координацiйноi ради

уповноважений зазначеною радою.

-

член Координацiйноi

ради,

10. Засiдання Координацiйноi ради проводяться вiдкрито.
Засiдання Координацiйноi ради вв€l)каеться правомочним, якщо на ньому
присутнi не менш як половина ii членiв.

11. За запрошенням Координацiйноi рqди в iT засiданнях можуть брати
мiсцевих органiв виконавчоi влади та
)часть представники: центр€tльних
органiв мiсцевого самоврядуваЕня, громадськостi.

i

12. Пропозицii щодо розгляду питань на засiданнi КоординацiйноТ рuд"
Вносять голова КоординацiЙноТ роди, Його заступник та члени Коорлинацiйноi
ради.

13. Пiдготовку порядку денного засiдання Координацiйноi ради з
урахуванням пропозицiй tt членiв та матерiалiв для розгляду на засiданнi
забезпечу€

секретар Координацiйноi ради.

14. Рiшення Координацiйноi ради ухвалюеться вiдкритим голосуванням
простою бiлъшiстю голосiв ii членiв, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного
розподiлу голосiв вирiшальним е голос головуючого на засiданнi.
Рiшення, ухваленi на засiданнi Координацiйноi ради, оформлюються
ПРОТОКОЛОМ, якиЙ пiдписуеться головуючим на засiданнi та секретарем
КоординацiйноТ ради у п'ятиденний строк.
ЧЛеН КОорДинацiйноi ради, який не пiдтримуе рiшеннrl, може викJIасти у
ПИСЬМОВiЙ формi свою окрему дfмку, що додаеться до протокоJIу засiдання.
Протокол не пiзнiше нiж через ciM календарних днiв з дати проведенIIя
засiдання розмiшцуеться на оф iцiйному веб-сайтi райдержадмiнiстрацii.

15. Рiшення КоорлинацiйноI ради, yxB€шIeHi в межах it компетенцii,
рекомендацiЙними дJuI розгляду i врахування в роботi райдерж4дмiнiстрацiею.

е

lб. Реагliзацiя рiшень Координацiйноi ради може здiйснюватися шляхом

вид€}ння

розпоряджень голови районноi державноI адмiнiстрацii.

17. Координацiйна рада мае бланк iз своiм найменуванням.

18.

Районна державна адмiнiстрацiя здiйснюе

органiзацiйне,
iнформацiйне та матерiапьно-технiчне забезпеченшI дiяльностi Координацiйноi
ради, створюе належнi умови для ii роботи.

