ПРОТОКОЛ
засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при обласній державній адміністрації
№ 3/2017
10 липня 2017 р.

м. Івано-Франківськ

Президія:
Пасічняк
Ігор Михайлович

заступник голови обласної державної адміністрації,
голова координаційної ради.

Жовтуля
Ігор Олегович

представник обласного відокремленого підрозділу
громадської організації «Українська
націоналістична самооборона», заступник голови
координаційної ради (за згодою).

Кіріндас
Володимир
Олександрович

начальник відділу молодіжної політики управління
професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної
політики департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації, секретар
координаційної ради.

Запрошені:

Будзак Іван Васильович, заступник директора –
начальник управління дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти департаменту
освіти, науки та молодіжної політики обласної
державної адміністрації;
Ковельський Ігор Антонович, провідний інспектор
сектору оборонної роботи апарату обласної
державної адміністрації;
Колтик Єлизавета Василівна, головний спеціаліст
відділу молодіжної політики управління
професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної
політики департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації;
Корнійчук Анатолій Вікторович, голова міського
осередку ВМГО «Батьківщина Молода»;
Косяк Сергій Дмитрович, керівник проекту Центру
допризовної підготовки та військово-патріотичного
виховання громадської ради при департаменті
освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому;
Мороз Мар’яна Іванівна, головний державний
інспектор відділу комунікацій головного управління
ДФС в області;

Рябко Олег Сергійович, голова ГО «Народна рада
міста Івано-Франківська»;
Відсутні:

Артим Василь Іванович, Бойчук Алла
Володимирівна, Волошинський Богдан Іванович,
Зікрата Наталія Євгенівна, Камець Назар Юрійович,
Кімакович Віктор Євстахійович, Косило Михайло
Юрійович, Перегуда Олег Степанович, Румак
Оксана Михайлівна, Саманів Мирослава
Михайлівна, Сплавник Христина Євгенівна,
Федорак Володимир Васильович.

Порядок денний:
1. Щодо виконання рішень І засідання координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання.
2. Заслуховування пропозицій
патріотичного виховання.

щодо

обласної

програми

національно-

3. Щодо створення робочої групи по розробці обласної програми національнопатріотичного виховання.
4. Різне.
По першому питанню:
слухали секретаря координаційної ради Володимира Кіріндаса, який відзвітував
про виконання рішення І засідання координаційної ради про доведення до
відома голів райдержадміністрацій області необхідності розпочати роботу по
формуванню координаційних рад з питань національно-патріотичного
виховання при РДА.
По другому питанню:
слухали керівника проекту Центру допризовної підготовки та військовопатріотичного виховання громадської ради при департаменті освіти і науки
Івано-Франківського міськвиконкому Сергія Косяка, який презентував
присутнім проект Івано-Франківського міського Центру допризовної
підготовки та військово-патріотичного виховання на базі Івано-Франківської
загальноосвітньої школи № 21.
Взяли участь в обговоренні: Пасічняк Ігор Михайлович, Жовтуля Ігор
Олегович, Косяк Сергій Дмитрович, Шпук Тарас Васильович, Рябко Олег
Сергійович.
По третьому питанню:
слухали голову координаційної ради Ігоря Пасічняка.
Голосували: «За» - 14 осіб, «Проти» - 0 осіб, «Утримались» - 0 осіб.

Вирішили: створити робочу групу по розробці обласної програми національнопатріотичного виховання у складі:
1. Демчук Сергій Романович;
2. Дрогобицький Ігор Іванович;
3. Кіріндас Володимир Олександрович;
4. Косяк Сергій Дмитрович;
5. Сивачук Сергій Олексійович;
6. Шпук Тарас Васильович.
Робоча група не пізніше, ніж 24 липня 2017 року повинна представити на
своєму засіданні проект обласної програми національно-патріотичного
виховання, з подальшим його поданням на розгляд координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при обласній державній
адміністрації.
По четвертому питанню:
слухали провідного інспектора сектору оборонної роботи апарату обласної
державної адміністрації Ігоря Ковельського, який поінформував присутніх про
Указ Президента України № 178/2017 від 07.07.2017 р. «Про проведення у
серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до
Національної гвардії України».
Голова координаційної ради
з питань національнопатріотичного виховання

І. Пасічняк

Секретар координаційної
ради з питань національнопатріотичного виховання

В. Кіріндас

