УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 0 3 ’ 0£ . 7^04 7

м.Івано-Франківськ

№

2 . 32

-_____________________________

П ро створення коор дин аційної ради з
питань національно-патріотичного
виховання при обласній держ авній
• •
•••
адм іністрації

На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016 - 2020 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від
7 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження Типового положення про
координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при
місцевій державній адміністрації», з метою визначення ефективних
механізмів системної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у
питаннях національно-патріотичного виховання:
1. Створити координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при обласній державній адміністрації та затвердити її склад
(додається).
2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань
національно-патріотичного
виховання
при
обласній
державній
адміністрації (додається).
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної
адміністрації (В. Кімакович).
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації І. Пасічняк1іГ~

Голова обласної
держ авної адм іністрац ії

О лег Гончарук

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
розпорядж ення
обл держ адм іністрац ії
від Р З . О Ї Л О Ц № 2 3 2 -

СКЛАД
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання
при обласній держ авній адм іністрац ії
П асічняк
Ігор М ихайлович

заступник голови обласної державної
адміністрації, голова координаційної ради

Ж овтуля
Ігор О легович

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

Кіріндас
В олодим ир
О лександрович

начальник відділу молодіжної політики
управління професійно-технічної, вищої освіти
та молодіжної політики департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, секретар координаційної
ради
Ч лени координ аційної ради

А ртим
Василь Іванович

заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

Бойчук
А лла В олодим ирівна

підполковник поліції, начальник відділу
ювенальної превенції управління превентивної
діяльності головного управління Національної
поліції в області (за згодою)

В олош инський
Богдан Іванович

директор обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій (за згодою)

Д ем чук
Сергій Ром анович

голова правління громадської організації
«Краєзнавчо-туристичний спортивний центр
«Аркан стихій» (за згодою)

з
Зікрата
Н аталія Є вгенівна

заступник начальника головного управління
державної фіскальної служби України в області
(за згодою)

Іляш
Ю рій Ю рійович

голова крайової управи громадської організації
«Спілка української молоді в Україні»
(за згодою)

К аліфіцький
Сергій А натолійович

помічник голови обласної організації
Товариства сприяння обороні України з
організаційно-масової, кадрової роботи і
матеріально-технічного забезпечення
(за згодою)

К амець
Н азар Ю рійович

старший офіцер відділу комплектування та
призову (підготовки до військової служби)
обласного військового комісаріату (за згодою)

К імакович
Віктор Є встахійович

директор департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації

Косило
М ихайло Ю рійович

директор обласного державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді
(за згодою)

Кульпа
Віталій Зеновійович

керівник молодіжної громадської організації
«Сонячна Січ» (за згодою)

М артиню к
Арсен В асильович

представник обласної організації Української
спілки ветеранів Афганістану (за згодою)

М ельничук
Геннадій
О лександрович

завідувач сектору мисливського господарства
обласного управління лісового та
мисливського господарства (за згодою)

О клієвич
О рест Є вгенійович

начальник управління спорту
облдержадміністрації

П ачків
В олодим ир
В асильович

підполковник служби цивільного захисту,
заступник начальника управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в
області (за згодою)

П ерегуда
О лег С тепанович

голова громадської організації «ІваноФранківська спілка ветеранів АТО» (за згодою)

Румак
О ксана М ихайлівна

голова обласного осередку Пласту Національної скаутської організації України
(за згодою)
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Саманів
М ирослава
М ихайлівна

завідувач сектору оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

С ивачук
Сергій О лексійович

головний провідник обласної громадської
організації «Патріот України», керівник
цивільного корпусу «Азов» (за згодою)

Сплавник
Х ристина Є вгенівна

представник громадської організації
«Спільними зусиллями» (за згодою)

Ф едорак
Володим ир
В асильович

начальник управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації

Х арук
Л ю бом ир
Степанович

заступник директора - начальник відділу
організаційно-аналітичної та режимносекретної роботи Державного архіву області
(за згодою)

Ш пук
Тарас В асильович

представник громадської спілки «ІваноФранківська обласна асоціація учасників та
ветеранів АТО» (за згодою)

З членами координ аційної
ради погоджено:

Віктор Кімакович
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ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
розпорядж ення
облдерж адм іністрац ії
від 03>.0$.г0і? № 2 3 2 ,

ПОЛОЖ ЕННЯ
про координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при обласній держ авній адм іністрації

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання
при обласній державній адміністрації (далі — координаційна рада) є
тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення
проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері
національно-патріотичного виховання на території Івано-Франківської
області.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами Президента України, постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами
Кабінету
Міністрів
України,
наказами
міністерств,
розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями координаційної ради є:
1) сприяння:
здійсненню повноважень обласної державної адміністрації з питань
національно-патріотичного виховання на території області, зокрема в
частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя;
співпраці обласної державної адміністрації з громадськими
об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національнопатріотичного виховання;
2) участь у сприянні облдержадміністрацією роботі громадських
об’єднань
національно-патріотичного
спрямування,
військовопатріотичних центрів, гуртків, клубів;
3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національнопатріотичного виховання на території області;
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення
актів
облдержадміністрації
та
підвищення
ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання на
території області відповідно до пріоритетів та основних напрямів
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національно-патріотичного
виховання,
визначених
у
Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016— 2020 роки,
затвердженій Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580;
розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки
молоді та всебічного сприяння облдержадміністрацією проведенню
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»).
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у
процесі здійснення облдержадміністрацією повноважень з питань
національно-патріотичного виховання на території області;
2) вивчає результати діяльності облдержадміністрації з національнопатріотичного виховання;
3) проводить моніторинг стану виконання облдержадміністрацією
покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;
4) бере участь у розробленні проектів актів облдержадміністрації з
питань національно-патріотичного виховання;
5) подає облдержадміністрації розроблені за результатами своєї
роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до регіональних програм з
питань національно-патріотичного виховання.
5. Координаційна 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, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх
керівниками) і незалежних експертів (за згодою);
3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та
звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної
ради;
4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів;
6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку
представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян
за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
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6. Персональний склад
облдержадміністрації.

координаційної ради

затверджує

голова

Персональний
склад
координаційної
ради
формується
за
пропозиціями відповідних територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, громадських об’єднань.
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по
одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Обласна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному
веб-сайті оголошення про формування координаційної ради, узагальнює
пропозиції щодо її персонального складу та подає їх на затвердження
голові облдержадміністрації.
Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на
погодження голові облдержадміністрації пропозицій щодо персонального
складу координаційної ради облдержадміністрація оприлюднює такі
пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання
зауважень щодо запропонованих кандидатур.
7. Організація діяльності координаційної ради визначається цим
Положенням про координаційну раду, розробленим з урахуванням
положень Типового положення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999 «Про затвердження Типового
положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при місцевій державній адміністрації».
8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є
засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання
координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його
відсутності заступник голови координаційної ради, а у разі відсутності
заступника голови координаційної ради — член координаційної ради,
уповноважений зазначеною радою.
9. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.
10. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менш як половина її членів.
За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати
участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, громадськості.
11. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної
ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени
координаційної ради.
12. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з
урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні
забезпечує секретар координаційної ради.
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13. Рішення
координаційної
ради
ухвалюється
відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформляються
протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем
координаційної ради у п ’ятиденний строк.
Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу
засідання.
Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати
проведення
засідання
розміщується
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації.
14. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є
рекомендаційними
для
розгляду
і
врахування
в
роботі
облдержадміністрацією.
15. Реалізація рішень координаційної ради може
шляхом прийняття розпорядження облдержадміністрації.

здійснюватися

16. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.
17. Обласна
державна адміністрація
здійснює
організаційне,
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
координаційної ради, створює належні умови для її роботи.

Д иректор депар там енту освіти,
науки та м ол одіж н ої політики
облдерж адм іністрації

В іктор К імакович

