від 28 грудня 2015 року

№ 372-р
смт Голованівськ

Про районний координаційний
центр національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання Указу Президента України від 13 жовтня
2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 19 листопада 2015 року № 455-р «Про районний
координаційний центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
та з метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до
Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань Українського народу, наслідування найкращих
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з
історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та
територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, у зв’язку з
необхідністю координації дій та визначення ефективних механізмів системної
взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях
національно-патріотичного виховання:
1. Утворити районний координаційний центр національно-патріотичного
виховання дітей та молоді (далі – Центр).
2. Затвердити:
склад Центру згідно з додатком;
Положення про Центр (додається).
3. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації організувати
роботу Центру на базі Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого
самоврядування сприяти діяльності Центру у здійсненні його функцій.
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5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
організувати інформування громадськості про створення Центру та його
діяльність.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 грудня 2015 № 372-р

СКЛАД
районний координаційний центр національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Керівник Центру
ЛІСОВИЙ
Олег Васильович

-

співзасновник благодійного фонду
«Завжди разом» (за згодою)

Члени Центру:
ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

ДОЦЕНКО
Василь Лукич

-

директор Голованівської дитячо-юнацької
спортивної школи

ІВАНЧИШИНА
Алла Григорівна

-

директор районного музею історії

КАНАЙКІН
Микола Володимирович

-

радник голови Голованівської районної
державної адміністрації, директор
благодійної організації «Благодійний фонд
«Завжди разом» (за згодою)

КОЛЕСНИК
Ольга Миколаївна

-

начальник відділу методичного
забезпечення районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

КОРОТЮК
Оксана Іванівна

-

заступник директора з виховної роботи
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка – гімназія»

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

головний спеціаліст відділу організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації

ЛЕОНТЮК
Богдан Борисович

-

директор професійно-технічного училища
№ 38
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Продовження додатка
НАСТАСІЄНКО
Ігор Максимович

-

заступник військового комісара
Голованівського районного військового
комісаріату

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

ПРОКОПЕНКО
Світлана Анатоліївна

-

директор Голованівського будинку дитячої
та юнацької творчості

ТУЗ
Сергій Віталійович

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 грудня 2015 № 372-р
ПОЛОЖЕННЯ
про районний координаційний центр національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
І. Загальні положення
1. Районний координаційний центр національно-патріотичного виховання
дітей та молоді (далі – Центр) є допоміжним органом, який утворений з метою
забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських
організацій щодо утвердження патріотизму, духовності, моральності,
громадянської активності та формування загальнолюдських цінностей у
молодого покоління, здатного забезпечити вирішення завдань щодо
консолідації суспільства, підтримання суспільної та економічної стабільності,
зміцнення єдності України.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та
районної державних адміністрацій, а також цим Положенням про Центр.
3. Центр здійснює свою діяльність на базі Голованівського будинку
дитячої та юнацької творчості.
II. Основні завдання діяльності Центру
1. Основними завданнями діяльності Центру є організація та проведення
заходів, спрямованих на:
1) виховання дітей та молоді на основі культурно-історичних, духовних
цінностей, збереження і розвиток почуття гордості за свою країну;
2) формування у дітей та молоді активної життєвої позиції,
громадянських і моральних якостей, готовності до участі в суспільно корисній
діяльності та захисту державних інтересів країни;
3) утвердження в суспільстві ідеалів високої моральності і гуманізму,
збереження і примноження культурної, духовної спадщини;
4) підтримка ініціатив молоді, її всебічний розвиток та утвердження
громадянської активності;
5) формування комплексу організаційного, науково-методичного,
інформаційно-пропагандистського забезпечення структурних підрозділів, які
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реалізують державну молодіжну політику, центрів патріотичного виховання,
інших установ, які працюють з молоддю, дитячих і молодіжних громадських
організацій;
6) методичне забезпечення організації проведення заходів (акцій, ігор,
конкурсів, фестивалів, конференцій, семінарів, тренінгів, форумів та інших
навчально-виховних, науково-методичних, інформаційно-просвітницьких та
культурологічних заходів), спрямованих на утвердження патріотизму,
духовності, моральності, громадянської активності та формування
загальнолюдських цінностей, підтримку ініціатив молоді та її всебічний
розвиток.
2. Центр для виконання покладених на нього завдань:
1) бере участь у розробці обласних заходів, спрямованих на утвердження
патріотизму, духовності, моральності, ціннісних орієнтацій, громадянської
активності, забезпечує їх проведення та надає підтримку реалізації ініціатив
молоді;
2) надає методичну допомогу установам, організаціям, які реалізують
державну молодіжну політику, спрямовану на утвердження патріотизму,
духовності, моральності, громадянської активності та формування
загальнолюдських цінностей, підтримку ініціатив молоді та її всебічний
розвиток;
3) забезпечує вивчення, узагальнення та пропаганду передового досвіду
роботи установ, організацій з питань патріотичного виховання дітей та молоді;
4) координує організацію підвищення кваліфікації керівників,
спеціалістів, методистів та педагогічних працівників закладів, установ, які
займаються патріотичним вихованням дітей та молоді;
5) здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську та
видавничу діяльність;
6) інформує громадськість, обласну та районну державні адміністрації
про свою діяльність, ухвалені рішення та їх виконання;
7) готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції
щодо організації консультацій з громадськістю;
8) вирішує інші питання у межах наданих повноважень.
III. Повноваження Центру
Центр має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ і
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього
завдань;
2) запрошувати на засідання та залучати до участі в своїй роботі
представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування,
керівників підприємств, установ і організацій для розгляду та вирішення
питань з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
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3)
організовувати разом із структурними підрозділами районної,
обласної державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі
заходи щодо вирішення питань з національно-патріотичного виховання дітей та
молоді.

IV. Порядок формування складу Центру
1. Склад Центру визначається головою районної державної адміністрації
за пропозицією громадських організацій шляхом видання відповідного
розпорядження.
До складу Центру входять представники структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади в районі, навчальних закладів та громадськості.
Керівником Центру є громадський діяч, який є радником голови районної
державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання на
громадських засадах.
2. Керівник Центру:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок
роботи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр
завдань;
2) підписує відповідно до компетенції протоколи засідань та інші
документи, підготовлені за результатами діяльності Центру;
3) вносить пропозиції щодо персонального складу Центру.
V. Організація роботи Центру
1. Формами роботи Центру є:
1) надання практичної допомоги у вирішенні питань з національнопатріотичного виховання дітей та молоді координаторами та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
2) підготовка пропозицій центральним органам виконавчої та законодавчої влади щодо внесення змін до чинного законодавства та підзаконних актів;
3) засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на
квартал.
2. Засідання Центру веде керівник Центру або уповноважений ним
координатор у разі його відсутності.
3. Підготовку матеріалів до засідань Центру готує координатор, до
повноважень якого належить питання, що вноситься на розгляд.
_________________________

