
Протокол №1
Засідання Координаційної  ради з питань національно — патріотичного 

виховання дітей та молоді при Печерській районній в місті Києві
державній адміністрації.

Печерська районна в місті 
Києві державна адміністрація 
(вул. М. Омеляновича -  Павленка, 15)

Присутні:

1. Коровіна Л.Ф. -  заступник голови Координаційної  ради.
2. Кудрявцева О.С. - секретар Координаційної  ради.
3. Філоненко Т.А. -  член Координаційної  ради.
4. Припута 1.11. - член Координаційної ради.
5. Мозгова О.В. - член Координаційної  ради.
6. Янчук О.П. - член Координаційної  ради.
7. Бугайов С.М. - член Координаційної  ради.
8. Недашківський М.С. - член Координаційної  ради.
9. 1 уба А.О. - член Координаційної ради.

Запрошені:

1. Малич Г.А. відділ з питань внутрішньої політики та з в ’язків з громадськістю 
і ЗМІ.
2. Карпенко І .В. відділ у справах с ім ’ї, молоді та спорту.
3. Ситник К.О. - відділ з питань державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб підприємців.
4. Демиденко О.О. -  військова частина 2260 Національної гвардії України.
5. Мальцев В.В. - військова частина 3066 Національної  гвардії України.
6. Пінко А.К. -  Національний меморіальний комплекс Героїв небесної  Сотні -  
Музей революції  гідності.

1 Іорядок денний:

1. Відкриття наради. Вступне слово.

-■ Про створення Координаційної  ради з питань національно -  
патріотичного виховання при Печерській районній в місті Києві  державній 
адміністрації;

3. Про активізацію роботи та співпраці з національно — патріотичного 
виховання, зокрема розробка спільного плану заходів  з питань національно -  
патріотичного виховання дітей та молоді Печерського району.

Інформує: О.С. Кудрявцева -  начальник відділу у справах с ім ’ї, молоді та 
спорту, секретар Координаційної  ради.
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4. Про реалізацію заходів національно -  патріотичного виховання у
2018 році.

Інформує: С.М. Бугайов -  підполковник, заступник командира по роботі з 
особовим складом військової  частини 3078 Національної  Гварді ї України. 
Співдоповідач: Припута І.П. - методист управління освіти та інноваційного 
розвиїку  Печерськоі  районної в місті Києві державної  адміністрації 
(Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),

5. Підведення підсумків.

Інформує. О.С. Кудрявцева -  начальник відділу у справах с ім ’ї, молоді та 
спорту, секретар Координаційної  ради.

1. Відкриття наради. Вступне слово.

Слухали: Кудрявцеву Оксану Станіславівну про створення Координаційної  
ради при Печорській районній в місті Києві державній  адміністрації та 
відкриття першого засідання.
Ухвалили: інформацію взято до відома.

Про створення Координаційної ради з питань національно — патріотичного 
виховання при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слухали.—Кудрявцеву Оксану Станіславівну щодо вивчення проблемних 
питань, пов язаних з реалізацією державної політики у сфері національно- 
патріотичного виховання па території  Печерського району.

Ухвалили:— інформацію взято до відома та активізації  співпраці членів 
Координаційної ради.

3. Про активізацію роботи та тісної співпраці з національно -  патріотичного 
виховання, зокрема розробка спільного плану заходів з питань національно -  
патріотичного виховання дітей та молоді Печерського району.

Слухали: Кудрявцеву Оксану Станіславівну щодо координації  та комунікаці ї
дій у сфері національно - патріотичного виховання на території  Печерського 
району.
Слухали: Пінко Антоніну Кузьмівну щодо можливостей проведення спільних 
заходів, екскурсій, виставок, уроків національно — патріотичного спрямування 
для дітей та молоді району.
Слухали: Димиденка  Олександра Олександровича щодо спільної організації  та 
проведення свят, заходів.
Ухвалили: інформацію взято до відома та активізації  співпраці членів
Координаційної  ради.



4. Про реалізацію заходів національно — патріотичного виховання у
2018 році.

Слухали: Припуту Івана Петровича щодо підготовки до проведення І районного 
етапу Всеукраїнської  дитячо-юнацька військово-патріотична гри «Сокіл» 
(«Джура»),
Ухвалили: інформацію взято до відома.

Доручити:

Д і пко—A JC повідомляти відділ у справах с ім ’ї, молоді та спорту про 
організацію заходів.

Філонснко І .А. під час проведення наради в управління освіти та інноваційного 
розвитку Печерської  районної в місті Києві державної  адміністрації з 
директорами шкіл Печорського району запросити представників військових 
час іин  2260, 3066, 3078 Національної  гвардії України та начальника відділу у 
справах с ім ’ї, молоді та спорту для налагодження співпраці.

Мозговій О.В. надавати інформацію про заплановані та проведені заходи 
військово-патріотичного спрямування.

Кудрявцев і й О. С . налагодити співпрацю між підрозділами Печерської  районної 
в міс і і Києві державної адміністрації, військовими частинами Національної  
І вардії України, навчальними закладами району та громадськими 
організаціями за для формування у молодого покоління високої патріотичної  
свідомості,  почуття вірності,  любові  до Батьківщини,  готовності до виконання 
громадянського о б о в ’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 
незалежності України.

Організувати проведення наступного засідання до 10 грудня 2018 року.

Секретар



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.04.2018 217________________   ,\о   .  _

Про утворення Координаційної  ради 
з питань національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді при 
Печерській районній  в місті Києві 
державній адміністрації

Відповідно до указів Президента України від 12 липня 2015 року 
№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно - патріотичного 
виховання дітей та молоді», від ІЗ жовтня 2015 року №  580/2015 «Про 
Стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07 грудня
2016 року №  999 «Про затвердження Типового положення про Координаційну 
раду з питань національно - патріотичного виховання при місцевій державній 
адміністрації», керуючись розпорядженням виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської  міської державної  адміністрації) від 26 жовтня
2017 року №  1346 «Про утворення Координаційної  ради з питань національно - 
патріотичного виховання при виконавчому органі Київської  міської ради 
(Київській міській державній адміністрації», з метою активізаці ї  роботи з 
національно - патріотичного виховання дітей та молоді при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації:

1. Утворити Координаційну раду з питань національно -  патріотичного 
виховання дітей та молоді при Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань національно - 
патріотичного виховання дітей та молоді при Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації,  що додасться.
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3. Затвердити склад Координаційної  ради з питань національно 
патріотичного виховання дітей та молоді при Нечерській районній в місті Києві 
державній адміністрації,  що додається.



ЗЛТВКРДЖШЮ

ня голови 1 Ісчсрської 
місті Кисві державної

І І о л о ж е п н й ^ © ; ^ $ р і Ж ^ ц ц ш у  ралу 
і питань національно патріоти шіїїгтптїшзванн я дітей та молоді при 

Печорській районній в місті Кисві державній адміністрації

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді ітри Печорській районній в місті Кисві державній адміністрації 
(далі Координаційна рада) с тимчасовим консультативно-доралчим органом, 
утвореним з метою вивчення проблемних питань, п ов ’язаних з реалізацією 
державної  політики v сфері національно-патріотичного виховання на території 
І Ісчсрського району.

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 
Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної  адміністрації), розпорядження Печорської 
районної в місті Кисві державної  адміністрації, а також цим положенням.

3.Основним завданням Координаційної  ради є:
1 ) сприяння:
здійсненню повноважень Нсчерської районної в місті Києві державної 

адміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
території Печерського району, зокрема в частині виконання законодавства 
щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в 
усіх сферах суспільного життя;

співпраці Нсчерської районної в місті Кисві державної  адміністрації з 
громадськими організаціями,  військовими частинами Національної  гвардії 
України та іншими організаціями Печерського району щодо військово - 
патріотичного виховання дітей та молоді;

провадженню інформаційно-просвітницької  діяльності з національно - 
патріотичного виховання;

2) участь у сприянні Печорською районною в місті Кисві державною 
адміністрацією роботі громадських організацій національно-патріотичного 
спрямування,  в іиськово-натріотичних центрів, гуртків, клубів, літніх таборів;

j ) підготовка пропозицій щодо розвитку військово-патріотичної 
в ійськово-спортивно, підготовки дітей та молоді,  всебічного снрияні

I
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Печорською районною в місті Києві державною адміністрацією проведенню 
Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»);

4) вдосконалення взаємодії Національної гвардії України з навчальними 
закладами з питань національно-патріотичного виховання Печерської  районної 
в місті Києві державної адміністрації.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань;
1 ) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

здійснення Печорською районною в місті Києві державною адміністрацією 
повноважень з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
території Печорського району;

2) вивчає результати діяльності Печерської районної в місті Києві 
державної адміністраці ї з питань національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді;

3) бере участь у розробленні проектів актів Печерської районної в місті 
Києві державної  адміністрації з питань національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді;

4) подає до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
розроблені за результатами своєї роботи пропозиції га рекомендації  з питань 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

5. Координаційна рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від громадських організацій, 

військових частин Національної гвардії України, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучити до участі у своїй роботі представників громадських організацій 
(за погодженням з їх керівниками), військових частин Національної гвардії 
України, підприємств, установ та організацій (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадського суспільства та звернення 
громадян з питань, що належить до компетенції Координаційної  ради;

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
постійної або тимчасової робочої групи;

5) організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів;
6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку 

представників інститутів громадського суспільства та окремих громадян за їх 
внесок у розвиток національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Печорського району.

6. Персональний склад Координаційної  раді та Положення про 
Координаційну раду затверджуються розпорядженням Печерської районної в
місті Києві державної  адміністрації.

Персональний склад Координаційної  ради формується за пропозиціями 
громадських організацій, військових частин Національної і вардії України, 
підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів, визначених законом.



Печорська районна в місті Кисві державна адміністрація оприлюднює па 
своєму офіц ійному веб-порталі оголошення про формування Координаційної  
ради, узагальнює пропозиції  щодо її персонального складу та подає їх на 
затвердження голові Г Іечерської районної в місті Києві державної  адміністрації.

Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на погодження 
голові І Іечерської районної в місті Кисві державна адміністрація пропозиції 
щодо персонального складу Координаційної  ради Печорська районної в місті 
Кисві державної  адміністрації  оприлюднює такі пропозиції  на своєму 
офіційному
веб-сайті для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.

7. Ф ормою  роботи Координаційної  ради є засідання, які проводяться не 
рідше ніж один раз на півроку. Засідання Координаційної  ради проводить 
голова Координаційної ради, або за його відсутності заступник голови, а в разі 
відсутності заступника голови - член Координаційної  ради, уповноважений 
зазначеною радою.

8. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито.

9. Засідання Координаційної  ради вважається правоможним, якщо на 
ньому присутні не менш як половина її членів.

За запрошенням Координаційної ради її  засідання можуть брати участь 
представники центральних і місцевих органів виконавчої  влади та органів 
місцевого самоврядування,  громадськості.

10. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради 
вносить голова Координаційної  ради, його заступник, та члени Координаційної  
ради.

11. Підготовку порядку денного засідання Координаційної  ради з 
урахуванням пропозицій п членів га матеріалів для розгляду на засіданні 
забезпечує секретар Координаційної  ради.

12. Рішення Координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів ЇЇ членів, присутніх на засіданні.  В разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого па засіданні.

Рішення схвалені  на засіданні Координаційної  ради, оформлюються 
протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем 
Координаційної ради у п ’яти денний строк.

Член Координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти в 
письмовій формі свою окрему думку, що додасться до протоколу засідання.

Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів  з дати проведення 
засідання розміщується па офіційному веб - сайті І Іечерської районної в місті 
Кисві державної  адміністрації.



4

13. Рішення Координаційної  ради, ухвалені в межах її компетенції,  є 
рекомендаційними для розгляду та врахування в роботі Печерської районної в 
місті Києві державної  адміністрації.

14. Реалізація рішень Координаційної  ради може здійснюватися шляхом 
прийняття розпоряджень Печерської  районної в місті Києві державної 
адміністрації.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне,  забезпечення 
діяльності Координаційної  ради здійснює відділ у справах с ім ’ї, молоді та 
спорту Печерської  районної  в місті Києві державної  адміністрації.

Виконувач о б о в ’язків 
керівника апарату
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Координаційної  ради з питань націон£Ь*ц$І=|йв?йотичпого виховання при 
Печорській районній в місті Києві державній  адміністрації  

(далі Координаційна рада)

Мартинчук
Сергій Олександрович

Коровіна
Лариса Федорівна

Кудрявцева 
Оксана Станіславівна

Філоненко 
Тетяна Анатоліївна

І Ірипута 
Іван ІІетрович

Мозгова
Ольга Вікторівна

Печорська Катерина 
Олександрівна

голова Печерської районної в місті Києві
державної  адміністрації,  голова
Координаційної  ради

член І ромадської організаці ї  «Громадський 
Рух «ІНТНРНСИ КИЯН», заступник голови 
Координаційної  ради (за згодою)

начальник відділу у справах с ім ’ї, молоді та 
спорту Печерської  районної в місті Києві
державної  адміністрації,  секретар
Координаційної ради

головний спеціаліст з навчальної  та виховної
роботи управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської  районної в місті Києві 
державної  адм і и ici рації

методист управління освіти та інноваційного 
розвитку Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації'  (Всеукраїнська дитячо- 
юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 
(«Джура»)

начальник управління праці та соціального 
захисту населення Печерської районної в місті 
Києві державної  адміністрації

начальник відділу з питань внутрішньої  
політики та зв 'язків  з громадськістю та ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації
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Янчук
Олена Павлівна

Колєснікова 
Світлана Борисівна

Бугайов
Сергій Миколайович

Віхастий 
Ігор Петрович

Козєнков 
Руслан Олегович

Кузнецов
Євген Анатолійович

Леонович 
Вікторія Сергіївна

Пошивайло
Ігор Володимирович

Недашківський 
Михайло Сергійович

Губа
Андрій Олександрович

директор Печерського районного в місті Києві 
центру соціальних служб для сім”ї, дітей та 
молоді

головний спеціаліст відділу культури, туризму 
та охорони культурної  спадщини Печерської  
районної в місті Києві державної  адміністрації

підполковник , заступник командира по роботі 
з особовим складом військової  частини 3078 
Національної  Гвардії України (за згодою)

підполковник,  заступник командира по 
виховній роботі в ійськової  частини 2260 
Національної  Гвардії України (за згодою)

полковник, заступник командира по виховній 
роботі військової частини 3066 Національної 
Гвардії України (за згодою)

заступник військового комісара Печерського 
районного військового комісаріату (за згодою)

голова громадської організації  «Редюід»
(за згодою)

генеральний директор Національного 
меморіального комплексу Героїв Небесної  
Сотні -  Музею революції  гідності, кандидат 
історичних наук, заслужений діяч мистецтв 
України (за згодою)

голова Громадської організації
«Всеукраїнський Національний Визвольний 
рух» (за згодою)

член Громадської  організації  «Київська Міська 
Спілка Ветеранів А ТО  Печерського району» 
(за згодою)

Виконувач о б о в ’язків 
керівника апарату П. Бабій


