ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про створення координаційної
ради з питань національно-патріотичного
виховання при обласній держ авній
адм іністрації та затвердж ення
полож ення про неї
З метою активізації в області роботи з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, а також у з в ’язку з необхідністю координації дій
місцевих органів влади та громадських організацій, до компетенції яких
належ ать питання патріотичного виховання, відповідно до У казу П резидента
України від 13 ж овтня 2015 року № 580/2015 «П ро С тратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», керую чись
статтею 6, пунктами 1, 9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при обласній держ авній адм іністрації (далі - координаційна рада)
у складі згідно з додатком.
2. Затвердити полож ення про координаційну раду з питань національнопатріотичного виховання при обласній держ авній адм іністрації (додається).
3. С труктурним
підрозділам
обласної
держ авної
адміністрації
забезпечити надання в меж ах компетенції інформації, необхідної для
виконання координаційною радою покладених на неї завдань.
4. Головам районних держ авних адміністрацій, рекомендувати міським
головам м іст обласного значення:
4.1. До 01 березня 2017 року утворити відповідні місцеві координаційні
ради, залучивш и до їх діяльності представників громадськості.
4.2. Щ ороку до 01 грудня надавати обласній держ авній адміністрації
інформацію про роботу зазначених координаційних рад.
5. К онтроль за виконанням даного розпорядж ення покласти на перш ого
заступника голови обласної держ авної адм іністрації Січову В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А.А. Гордєєв

Д одаток
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
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СКЛАД
координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при обласній державній адміністрації
С ічова
В алентина Іванівна

- перш ий заступник голови обласної держ авної
адм іністрації, керівник координаційної ради

М арчук
А ндрій Ігорович

- голова гром адської
організації «Товариство
воїнів-учасників, ветеранів
А ТО
на
Сході
У країни», заступник керівника координаційної
ради (за згодою )

К риницький
Євген А натолійович

- начальник управління освіти, науки та молоді
обласної
держ авної
адміністрації,
секретар
координаційної ради

Ч лени координаційної ради:

Г авриш
П авло О лександрович

- заступник директора Д епартаменту з питань
внутріш ньої та інф орм аційної політики обласної
держ авної адм іністрації - начальник управління
внутріш ньополітичної діяльності

Гурківський
В алерій В асильович

- голова Х ерсонського осередку В сеукраїнської
гром адської організації «А соціація «Афганці»
Ч орнобиля» (за згодою )

Зеленчук
В асиль В асильович

перш ий
заступник
обласної ради (за згодою )

Л уцю к
О лександр М иколайович

- заступник начальника управління оборонної
роботи та організації ф ункціонування пунктів
управління начальник відділу оборонної
роботи Д епартаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної держ авної
адм іністрації

Л ю бченко
Ю рій С тепанович

- головний спеціаліст сектору у Х ерсонській
області, А втономній Республіці Крим та місті
С евастополі Д ерж авної служ би у справах
ветеранів війни та учасників А ТО (за згодою )

голови

Х ерсонської

Продовження додатка

М азур
Ігор Романович

- заступник начальника - начальник відділу по
роботі із закладами культури і мистецтв
управління
культури
обласної
держ авної
адм іністрації

М оїсеєв
Сергій О лександрович

- завідувач кафедри теорії і методики виховання
комунального
вищ ого навчального закладу
«Х ерсонська
академія неперервної освіти»
Х ерсонської обласної ради (за згодою )

Пшонь
Тетяна С ергіївна

начальник відділу ю венальної превенції
управління превентивної діяльності Головного
управління Н аціональної поліції у Х ерсонській
області (за згодою )

Рибіцький
О лександр Володим ирович

- заступник військового ком ісара по роботі з
особовим складом - начальник групи по роботі з
особовим
складом
та
громадськістю
Х ерсонського обласного військового комісаріату
(за згодою )

Семченко
Ю рій О лександрович

- начальник управління
з питань фізичної
культури
та
спорту обласної
держ авної
адміністрації

Теплий
Олег В олодимирович

- заступник начальника загону - начальник
відділу персоналу Х ерсонського прикордонного
загону А зово-Ч орном орського
регіонального
управління Д ерж авної прикордонної служби
України (за згодою )

Х абрат
Л ариса Григорівна

директор комунального
закладу «Центр
туристсько-краєзнавчої
творчості
учнівської
молоді» Х ерсонської обласної ради (за згодою )

Черемісін
Руслан В ікторович

голова Х ерсонської філії Всеукраїнської
громадської організації «У країнська асоціація
інвалідів АТО» (за згодою )

Перш ий заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В.І.С ічова

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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П О Л О Ж ЕН Н Я
про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при
обласній державній адм іністрації
1. К оординаційна рада з питань національно-патріотичного виховання
при обласній держ авній адм іністрації (далі — К оординаційна рада) є
тим часовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення
проблемних питань, пов'язаних з реалізацією держ авної політики у сфері
національно-патріотичного виховання на території області.
2. К оординаційна рада у своїй діяльності керується К онституцією і
законами У країни, указами П резидента У країни, постановам и Верховної Ради
У країни, прийнятим и відповідно до К онституції та законів У країни,
актами К абінету М іністрів України, наказами міністерств, інш их центральних
органів виконавчої влади, розпорядж еннями голови обласної держ авної
адміністрації, а також цим положенням.
3. О сновними завданнями К оординаційної ради є:
1) сприяння:
здійсненню повноваж ень обласної держ авної адм іністрації з питань
національно-патріотичного виховання на відповідній території, у тому числі у
частині
виконання
законодавства
щ одо
всебічного
розвитку
та
функціонування української мови як держ авної в усіх сф ерах суспільного
життя;
співпраці
обласної
держ авної
адм іністрації
з
громадськими
о б ’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
провадж енню
інф орм аційно-просвітницької
діяльності
з
питань
національно-патріотичного виховання;
2) участь у сприянні обласною держ авною адміністрацією роботі
громадських о б ’єднань національно-патріотичного спрямування, військовопатріотичних центрів, гуртків, клубів;
3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з питань
національно-патріотичного виховання на території області;
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення актів обласної держ авної адм іністрації та підвищ ення
ефективності її діяльності з питань національно-патріотичного виховання на
відповідній території згідно з пріоритетами та основними напрямами
національно-патріотичного виховання, визначеними у С тратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердж еній
Указом П резидента У країни від 13 ж овтня 2015 року № 580/2015;
розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки
молоді та всебічного сприяння обласною держ авною адміністрацією
проведенню В сеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»).
4. К оординаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
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1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у
процесі здійснення повноваж ень обласною держ авною адм іністрацією з
питань національно-патріотичного виховання на відповідній території;
2) вивчає результати діяльності обласної держ авної адм іністрації з
питань національно-патріотичного виховання;
3) проводить м оніторинг стану виконання обласною державною
адміністрацією
покладених на неї завдань із питань національнопатріотичного виховання;
4) бере участь у розробленні проектів актів обласної держ авної
адм іністрації з питань національно-патріотичного виховання;
5) подає обласній держ авній адм іністрації розроблені за результатами
своєї роботи пропозиції та рекомендації, у тому числі до регіональних програм
з національно-патріотичного виховання.
5. К оординаційна рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію , необхідну для виконання покладених на
неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
громадських о б ’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних
експертів (за згодою );
3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та
звернення громадян з питань, що належ ать до ком петенції К оординаційної
ради;
4) утворю вати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тим часові робочі групи;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інш их
заходів;
6) вносити пропозиції щ одо заохочення в установленому порядку
представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за
їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
6. До складу К оординаційної ради входять:
голова К оординаційної ради — заступник голови обласної держ авної
адміністрації;
заступник голови К оординаційної ради — представник громадських
о б ’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою );
секретар К оординаційної ради — посадова особа обласної держ авної
адміністрації, відповідальна за координацію діяльності з національнопатріотичного виховання;
заступники голів обласних, районних, міських, районних в місті рад,
сільських, селищ них голів (за згодою );
представники територіальних органів Н аціональної поліції У країни,
ДСНС У країни, ДФ С України, Д ерж лісагентства У країни, інш их центральних
органів виконавчої влади, а також управління Служ би безпеки У країни в
області, органів м ісцевого самоврядування (за згодою );
представники військових частин Збройних Сил України, Н аціональної
гвардії України, А дм іністрації Д ерж прикордонслуж би У країни, розташ ованих
на території області (за згодою );

керівники або заступники керівників структурних підрозділів м ісцевої
держ адміністрації;
посадова особа обласної держ авної адміністрації, відповідальна за
м обілізаційну роботу;
представники позаш кільних навчальних закладів (за згодою );
представники громадських о б ’єднань родин героїв Н ебесної Сотні
(за згодою);
представники
громадських
о б ’єднань
ветеранів
і
учасників
антитерористичної операції на Сході У країни, військово-патріотичних і
військово-спортивних клубів та організацій, керівники гром адських ш табів
В сеукраїнської
дитячо-ю нацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Д ж ура») (за згодою );
представники громадських о б ’єднань, які популяризую ть українську
мову, традиційну етнопедагогіку, сприяю ть пош иренню інф ормації про
злочини радянської тоталітарної системи, організовую ть заходи з уш анування
борців за держ авну незалеж ність та територіальну цілісність У країни
(за згодою );
представники місцевих україном овних засобів м асової інформації,
дитячих і м олодіж них друкованих видань, які висвітлю ю ть матеріали
національно-патріотичного змісту (за згодою );
вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту,
представники підприємств, установ, організацій (за згодою ).
До складу К оординаційної ради може бути делеговано не більш е як по
одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
7. П ерсональний склад К оординаційної ради затвердж ує голова обласної
держ авної адміністрації.
П ерсональний склад К оординаційної ради формується за пропозиціями
відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
громадських о б ’єднань.
О бласна держ авна адміністрація оприлю дню є на оф іційному веб-сайті
оголош ення про ф ормування К оординаційної ради, збирає пропозиції щ одо її
персонального
складу
та
узагальню є.
Склад
координаційної
ради
затвердж ується головою обласної держ авної адміністрації.
Не пізніш е ніж за десять календарних днів до дати подання на
затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації пропозицій до
персонального складу К оординаційної ради обласна держ авна адміністрація
оприлю дню є ці пропозиції на оф іційному веб-сайті та в інш ий прийнятний
спосіб для подання зауваж ень щ одо запропонованих кандидатур.
В клю чення нових членів до складу чи виклю чення членів із складу
К оординаційної ради здійсню ється в такому ж порядку.
8. О рганізація діяльності К оординаційної ради визначається цим
положенням.
9. О сновною організаційною формою роботи К оординаційної ради є
засідання, які проводяться не рідш е одного разу на місяць. Засідання
К оординаційної ради проводить голова К оординаційної ради або за його
відсутності заступник голови К оординаційної ради, а у разі відсутності
заступника голови К оординаційної ради - член К оординаційної ради,
уповноваж ений зазначеною радою.
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10. Засідання К оординаційної ради проводяться відкрито.
11. Засідання К оординаційної ради вваж ається правомож ним, якщ о на
ньому присутні не менш е як половина її членів.
За запрош енням К оординаційної ради в її засіданнях можуть брати
участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, громадськості.
12. П ропозиції щодо розгляду питань на засіданні К оординаційної ради
вносять голова К оординаційної ради, заступник та члени К оординаційної ради.
13. П ідготовку порядку денного засідання К оординаційної ради з
урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні
забезпечує секретар К оординаційної ради.
14. Ріш ення К оординаційної ради ухвалю ється відкритим голосуванням
простою більш істю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів виріш альним є голос головую чого на засіданні.
Ріш ення, ухвалені на засіданні К оординаційної ради, оформлю ю ться
протоколом, який у п ’ятиденний строк підписується головую чим на засіданні
та секретарем К оординаційної ради.
Член К оординаційної ради, який не підтримує ріш ення, мож е викласти у
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
П ротокол не пізніш е ніж через сім календарних днів з дати проведення
засідання розм іщ ується на офіційному веб-сайті обласної держ авної
адміністрації.
15. Ріш ення К оординаційної ради, ухвалені в меж ах її компетенції, є
реком ендаційними для розгляду і врахування в роботі обласною державною
адміністрацією .
16. Реалізація ріш ень К оординаційної ради мож е здійсню ватися шляхом
видання розпорядж ення голови обласної держ авної адміністрації.
17. К оординаційна рада може мати бланк зі своїм найменуванням.
18.
О бласна
держ авна
адміністрація
здійсню є
організаційне,
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
К оординаційної ради, створю є належні умови для її роботи.

П ерш ий заступник голови
обласної держ авної адміністрації

В.І.Січова

