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П Р О Т О К О Л № 19
засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я,
освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами
від 20 листопада 2017 року
Голова постійної комісії: Колосенко О.Д.
Члени комісії: Задорожна Н.М., Дубова Л.П., Товарова Т.П.
Відсутні члени комісії: Бойко О.І., Швець В.А.
Присутні:
1. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
2. Поїзд В.С. – заступник голови райдержадміністрації;
3. Семенюк С.А. - керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
Порядок денний
1. Про розгляд проекту районної Програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Іллінецького району на 2017 – 2020 роки.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту районної Програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Іллінецького району на 2017 – 2020 роки.
Інформувала: Поїзд В.С. – заступник голови райдержадміністрації
Ознайомила присутніх із проектом рішення.
Метою Програми є:
забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання
на основі;
формування
національно-культурної
ідентичності,
національнопатріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних
цінностей Українського народу;
усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і
духовних надбань;
формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької
позиції та почуття власної гідності;
формування широкої громадської підтримки процесів національнопатріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських
об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;
сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного
майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і
державотворення.
Напрямки діяльності та основні заходи Програми:
Організація та проведення освітньо-виховних заходів щодо національнопатріотичного виховання молоді (акції, семінари, естафети, засідання за
круглим столом, конференції та інші заходи).
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Забезпечення в засобах масової інформації та на веб-сайті інформаційних та
методичних матеріалів, спрямованих на:
- формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості;
- збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським
походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із
захисту незалежності та територіальної цілісності України;
Продовження у засобах масової інформації тематичної рубрики з метою
поширення інформаційного поля по району стосовно національнопатріотичного виховання;
Проведення заходів (акції, змагання, конкурси, ігри тощо), спрямовані на
популяризацію національної духовно-культурної спадщини українського
народу;
Організація і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» (Джура»);
Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і
територіальну цілісність України.
Залучення дітей і молоді до відвідувань закладів, що популяризують
культурні та мистецькі традиції українського народу, експозиції музеїв,
присвячені національно-визвольній боротьбі українців.
Залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних
організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для реалізації
заходів національно-патріотичного спрямування
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення «Про затвердження
районної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Іллінецького району на 2017 – 2020 роки» та рекомендувати внести питання на
розгляд сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.

Голова постійної комісії

О. Колосенко

