
 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

при Кіровоградській міській раді 

 

від «29» червня 2017 року        № 1 

м. Кропивницький 

 

Головував: 

ТАБАЛОВ       Секретар Кіровоградської 

Андрій Олександрович     міської ради 

 

 

ПРИСУТНІ члени ради: Дзюба Н.Є., Дорохіна Л.В., Костенко Л.Д., 

Колодяжний С.О., Вольська Г.В., Бабак Т.С., Балєлов М.Ю., Зуєв В.В, 

Францішкевич С.В., Якунін С.В. 

 

Відсутні члени ради з поважних причин (3 особи): Вєхтєв В.В., Капчеля О.П., 

Савенко С.І.. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про створення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання та організаційні заходи щодо функціонування 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Кіровоградській міській раді: 

 

1.1.Ознайомитись з Положенням про Координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання; 

1.2.Розподілити обов’язки між членами Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання; 

1.3.Затвердити бланк Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання; 

1.4.Створити розділ на офіційному сайті Кіровоградської міської ради 

щодо діяльності та функціонування Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання. 

2.Про реалізацію в місті Кропивницькому заходів національно-

патріотичного виховання у першому півріччі 2017 року. 

3.Про затвердження плану роботи Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання при Кіровоградській міській раді. 

4.Про розроблення міської програми національно-патріотичного 

виховання (створення робочої групи та затвердження складу). 

5.Різне. 

 

 

 



1. Слухали: Про створення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Кіровоградській міській раді.  

 

Доповідала: Костенко Л.Д. – начальник управління освіти Кіровоградської 

міської ради 

Голова та всі члени Координаційної ради детально ознайомились з 

Положенням про Координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання затверджену розпорядженням міського голови                               

від 22 червня 2017 року № 48. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Одноголосно затвердили обов’язки членів Координаційної ради, а 

саме: активно брати участь в обговоренні питання яке виноситься на 

засідання, вносити пропозиції та голосувати. 

2.Одноголосно затвердили бланк Координаційної ради. 

3.За сприянням відділу по роботі із засобами масової інформації та 

членів Координаційної ради створити розділ на офіційному сайті 

Кіровоградської міської ради щодо діяльності та функціонування 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. 

 

2. Слухали: Про реалізацію в місті Кропивницькому заходів національно-

патріотичного виховання у першому півріччі 2017 року. 

 

Доповідав: Бабак Т.С. – заступник директора з навчально-методичної роботи 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

міської ради». 

Щодо національно-патріотичних заходів, які систематично проводяться 

на базі навчальних закладів м. Кропивницького за участі управління освіти, 

відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради                                         

та військової частини В 2336. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Доповідь Бабака Т.С. взяти до відома. 

2.Надалі розвивати національно патріотичний напрямок серед учнів та 

молоді у навчальних закладів м. Кропивницького. 

3.Долучитись до проведення заходу «Захисник Кіровоградщини», який 

відбудеться в серпні-вересні 2017 року. 

 

3. Слухали: Про затвердження плану роботи Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання при Кіровоградській міській раді. 

 

Доповідали: Костенко Л.Д. – начальник управління освіти Кіровоградської 

міської ради 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Розробити план роботи Координаційної ради виходячи з Міської 

цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017-2020 роки. 

 

4. Слухали: Про розроблення міської програми національно-патріотичного 

виховання (створення робочої групи та затвердження складу). 

 

Доповідала: Дорохіна Л.В. – начальник відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Детально ознайомитись з Міською цільовою програмою 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки та 

винести пропозиції щодо цієї програми на наступному засіданні. 

 

5. Слухали: Різне. 

 

Виступили: Костенко Л.Д. – начальник управління освіти Кіровоградської 

міської ради 

Винесла пропозицію щодо покращення роботи гуртків з  національно-

патріотичного виховання на базі навчальних закладі м. Кропивницького, а 

саме: в кінці серпня 2017 року або на початку вересня 2017 року на засідання 

Координаційною ради запросити керівників гуртків даного напрямку для 

презентації плану своєї роботи з дітьми на 2017/2018 навчальний рік.  

 

Виступили: Францішкевич С.В – заступник командира військової частини 

В-2336 по роботі з особовим складом 

Виніс пропозицію належним чином облаштувати класи та аудиторії для 

проведення занять з військово-патріотичного напрямку для дітей навчальних 

закладів м. Кропивницького. 

 

Виступили: Зуєв В.В. – полковник, військовий комісар Кіровоградського 

об’єднаного міського військового комісаріату. 

 Виніс пропозицію включити керівників гуртків до вже існуючих 

загонів оборони для проходження занять з військово-патріотичного 

напрямку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Костенко Л.Д., Францішкевича С.В. та Зуєва В.В. взяти до 

відома. 

 

 

Секретар Кіровоградської  

міської ради        А. ТАБАЛОВ 

 

Секретар ради        Г. ВОЛЬСЬКА 


