
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про здійснення заходів щодо військово-

патріотичного виховання населення за 

2017 рік та завдання на 2018 рік 

25 січня 2018 року Старокостянтинів   № 17 

 

 

З метою формування патріотичної свідомості молоді, виховання почуття 

особистої та національної гідності, збереження та розвитку духовно-моральних 

цінностей Українського народу, відповідно до Закону України від 18 червня 

1999 року №2232-ХІI «Про військовий обов'язок і військову службу», указів 

Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та від 13 

жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», керуючись п.п. 8 п. 6 ст. 36 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника міського голови Бондарчук Т.В. про виконання 

заходів з військово – патріотичного виховання населення за 2017 рік взяти до 

відома. 

 

2. Створити координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. 

 

3. Затвердити положення про координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання (додається). 

 

4. Затвердити склад координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання  згідно з додатком 1. 

 

5. Затвердити напрямки діяльності та заходи з національно-патріотичного 

виховання на 2018 - 2020 роки (додається). 
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6. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати про 

проведену роботу управління у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

 

7. Голові координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання інформувати виконавчий комітет міської ради про здійснення 

заходів щодо військово-патріотичного виховання населення щороку до 01 

лютого. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                      М. Мельничук 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 січня 2018 року № 17 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання 

 

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання 

при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради (далі - 

координаційна рада) є тимчасовим колегіальним консультативно-дорадчим 

органом, утвореним з метою забезпечення ефективного функціонування в 

місті системи національно-патріотичного виховання, внесення пропозицій 

щодо вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання, 

покращення узгодженості дій структурних підрозділів виконавчого комітету, 

підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, 

представників територіальної громади у сфері національно-патріотичного 

виховання на території міста Старокостянтинова. 

 

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 

міського голови, а також цим положенням. 

 

3. Координаційна рада працює на громадських засадах, на принципах 

добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності. 

 

4. Основними завданнями координаційної ради є: 

1) сприяння: 

всебічному розвитку та функціонуванню української мови як державної в 

усіх сферах суспільного життя міста; 

 

співпраці виконавчого комітету міської ради з громадськими 

об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання; 

 

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-

патріотичного виховання на території міста; 

 

розробленню та реалізації Програми національно-патріотичного 

виховання м. Старокостянтинів. 
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Продовження додатка 

 

2) участь у сприянні виконавчого комітету міської ради міським 

громадським об’єднанням національно-патріотичного спрямування, 

військово-патріотичним гурткам, клубам; 

 

3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-

патріотичного виховання на території міста Старокостянтинова; 

 

4) підготовка пропозицій щодо: 

вдосконалення та підвищення ефективності роботи структурних 

підрозділів виконавого комітету міської ради відповідно до пріоритетів та 

основних напрямів 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 

(далі - стратегія); 

 

розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки 

населення та сприяння структурним підрозділам виконавчого комітету в 

організації та проведені 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 виконавчим комітетом міської ради повноважень з питань 

національно-патріотичного виховання на території міста Старокостянтинова; 

 

2) вивчає результати діяльності виконавчого комітету міської ради з 

національно-патріотичного виховання; 

 

3) проводить моніторинг стану виконання структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради покладених на них завдань щодо 

національно-патріотичного виховання; 

 

4) розробляє проекти рішень виконавчого комітету міської ради з питань 

національно-патріотичного виховання; 

 

5) подає розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та 

рекомендації до програми національно-патріотичного виховання міста 

Старокостянтинова. 

 

5. Координаційна рада має право: 
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1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

 

2) залучати до участі у своїй роботі депутатів міської ради, представників 

структурних підрозділів виконавчого комітету, 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. 

 

6. До складу координаційної ради можуть входити: 

голова координаційної ради - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 

заступник голови координаційної ради - представник громадських 

об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою); 

 

секретар координаційної ради – головий спеціаліст уравління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради; 

 

представники територіальних органів Національної поліції, ДСНС, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також регіонального органу СБУ (за 

згодою); 

 

представники військових частин Збройних Сил, розташованих на 

території міста Старокостянтинова (за згодою); 

 

завідувач відділу оборонно-мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 

зв’язку з правоохоронними органами виконовчого комітету міської ради; 
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керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради; 

 

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників 

антитерористичної операції, військово-патріотичних і військово-спортивних 

клубів та організацій, керівники громадських штабів Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) (за згодою); 

 

представники громадських об’єднань, які популяризують українську 

мову, традиційну етнопедагогіку (за згодою); 

 

представники місцевих засобів масової інформації, які висвітлюють 

матеріали національно-патріотичного змісту (за згодою); 

 

вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, 

представники підприємств, установ, організацій (за згодою). 

 

7. Персональний склад координаційної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

8. Організація діяльності координаційної ради здійснюється у 

відповідності з цим Положенням. 

 

9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є 

засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на 

квартал. 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. 

 

10. Засідання координаційної ради проводяться відкрито. Особи, які не є 

членами координаційної ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого 

голосу. 

 

11. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на 

ньому присутні не менш як половина її членів. 

 

12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради 

вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної 

ради. 
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13. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з 

урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні 

забезпечує секретар координаційної ради. 

 

14. 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, оформлюються 

протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем 

координаційної ради у п’ятиденний строк. 

Член координаційної ради, який не підтримує рішення, зобовязний 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 

Протокол не пізніше ніж через чотирнадцять календарних днів з дати 

проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міскої ради. 

 

15. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є 

рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі міського голови та 

виконавчого комітету міської ради. 

 

16. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом 

прийняття розпоряджень та доручень міського голови. 

 

17. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням. 

 

18. Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради здійснює організаційне, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює 

належні умови для її роботи. 

 

 

 

 

Керуючий справами                        підпис                                              В. Янзюк 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 січня 2018 року № 17 

 

Склад  

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

 

- заступник міського голови, голова 

координаційної ради; 

Бабко  

Ірина Олександрівна 

 

- голова громадської організації, 

Старокостянтинівська міськрайонна 

організація людей з інвалідністю «Життя без 

обмежень», заступник голови координаційної 

ради (за згодою); 

 

Заграюк  

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради, секретар координаційної ради; 

 

Бліщ  

Сергій Степанович 

 

- завідувач відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

Ковальчук 

Анатолій Володимирович 

 

 

- підполковник, старший офіцер відділення 

морально-психологічного забезпечення          

в/ч А2502 (за згодою); 

 

Муляр 

Василь Ігорович 

 

 

- завідувач відділу культури туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Пасічник  

Анатолій Панасович 

 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

Поляков  

Іван Олексійович 

-  капітан поліції, начальник сектору 

реагування патрульної поліції № 3 

Старокостянтинівського відділу полоції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 



 

 

 

 

Рибачук 

Олег Анатолійович 
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Продовження додатка 1 

 

- майор, заступник військового комісара – 

начальник відділення комплектування 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою); 

 

Сапчук 

Ірина В’ячеславівна 

 

- редактор ТОВ «Редакція газети Наше місто» 

(за згодою); 

Стаднік 

Віктор Петрович 

 

- завідувач відділу оборонно-мобілізаційної, 

режимно-секретної роботи та зв’язку з 

правоохоронними органами виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Сторожук 

Іван Вікторович 

 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

Томчук 

Олександр Вікторович 

 

 

- начальник управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради; 

Цісарук 

Ігор Олександрович 

 

- завідувач відділу з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради; 

Чеплаков 

Сергій Олександрович 

 

- начальник 42 Гарнізонного будинку офіцерів 

(за згодою); 

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                        В. Янзюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

25 січня 2018 року № 17 

 

Напрямки діяльності та заходи  

з національно-патріотичне виховання на 2018-2020 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Військово-

патріотичне 

виховання. 

Допризовна 

підготовка 

молоді та 

військово-

професійна 

орієнтація 

1.1. Підтримка та участь у міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних та регіональних 

заходах різних форматів, спрямованих на 

практичний розвиток та удосконалення 

військово-патріотичного виховання дітей та 

молоді, підвищення рівня знань, умінь та 

навичок у цьому напрямку. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради; Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат, інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 

1.2 Проведення семінарів, практикумів за участю 

інструкторів військово-патріотичного виховання 

та інших заходів, спрямованих на удосконалення 

системи військово-патріотичного виховання, 

розробку методологічних напрацювань та 

рекомендацій щодо посилення даного напрямку, 

підвищення кваліфікаційного рівня відповідних 

спеціалістів. 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат, інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 

 



2 

Продовження додатка  

 

 

1 2 3 4 

  1.3. Розробка, виготовлення та розповсюдження 

відповідних інформаційно-методичних 

матеріалів (посібників та відеороликів) щодо 

військово-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

1.4. Проведення акцій, вишколів, наметових 

таборів, походів, зборів-походів, військово-

спортивних ігор, змагань, інших заходів, 

спрямованих на популяризацію строкової 

військової служби, військової служби за 

контрактом та вступу до вищих військових 

начальних закладів; залучення допризовної 

учнівської молоді до участі у заходах, 

спрямованих на підвищення престижу 

військової служби; військової підготовки 

допризовної молоді; організація відвідування, 

екскурсії до вищих військових начальних 

закладів, військових частин. 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат, інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 
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Продовження додатка  

 

1 2 3 4 

  1.5. Проведення вишколів, семінарів-

практикумів, походів, зборів-походів, 

військово-спортивних ігор, змагань щодо 

посилення профілактики правопорушень, 

негативних явищ у суспільстві та 

формування здорового способу життя, 

підвищення рівня готовності молоді до 

територіальної оборони; навчання з першої 

медичної допомоги та військово-тактичної 

медицини. 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ 

культури туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

1.6. Забезпечення матеріально-технічним 

обладнанням, придбання: навчально-

тренувальної зброї (макети масо-габаритної 

зброї автомату АК-74), обладнання та 

реманенту, необхідного для проведення 

заходів з національно-патріотичного 

виховання; необхідного туристичного 

спорядження для проведення наметових 

таборів, походів, вишколів та інших 

форматів заходів з національно-

патріотичного виховання. 

 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 
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Продовження додатка  

 

1 2 3 4 

 2. Формування 

ціннісних 

орієнтирів 

населення. 

Духовно-

моральне 

виховання 

2.1. Проведення обласних, підтримка та участь у 

всеукраїнських, міжнародних та регіональних 

фестивалях, конкурсах, майстер-класах, 

пленерах, наметових таборах, зльотах, походах 

та інших заходах різних форматів, спрямованих 

на формування ціннісних орієнтирів населення, 

створення умов для творчого і духовного  

розвитку молоді, її інтелектуального 

самовдосконалення, формування патріотичної 

свідомості населення, популяризації української 

культури, мови і народних традицій; залучення 

населення до суспільно значущої діяльності, 

проведення заходів щодо активізації 

туристично-екскурсійної, краєзнавчої діяльності 

з вивчення духовно-історичної спадщини 

України. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

2.2. Проведення інших освітньо-виховних, 

інформаційно-методичних та просвітницьких 

заходів, спрямованих на удосконалення та 

популяризацію системи духовно-морального 

виховання, розробку методологічних 

напрацювань та рекомендацій щодо посилення 

цього напрямку. 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат, інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 
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Продовження додатка  

 

1 2 3 4 

  2.3. Розробка, виготовлення та розповсюдження 

інформаційно-просвітницьких відео, аудіо та 

друкованих матеріалів щодо духовно-

патріотичного виховання населення. 

 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради,  

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

 Громадянська 

освіта. 

Формування 

громадянської 

свідомості 

населення 

3.1. Проведення, підтримка та участь заходів 

неформальної освіти, спрямованих на 

підвищення рівня громадянської освіти, 

свідомості населення, формування відповідної 

системи цінностей, метою яких є виховання 

відповідального, чесного, порядного, 

національно-орієнтованого громадянина-

патріота України. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

3.2. Проведення акцій, ігор, конкурсів, дебатів, 

семінарів, походів, тренінгів, олімпіад, інтернет-

олімпіад, фестивалів, пленерів, марафонів, 

концертів та інших заходів; видання 

інформаційних і методичних матеріалів, 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління   
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  виготовлення та розміщення соціальних бордів, 

відеороликів щодо екологічної свідомості 

населення, набуття знань у сфері 

енергоефективності та енергозбереження, 

правової освіти. 

соціального захисту населення, 

управління економіки, відділ з питань  

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

4. Збереження 

історичної 

пам’яті 

4.1. Проведення конференцій, теоретичних та 

практичних семінарів, інших освітньо-виховних, 

інформаційно-методичних та просвітницьких 

заходів, спрямованих на відновлення й 

відкриття закритих сторінок історії України та 

видатних особистостей українського 

державотворення, відновлення та виховання 

історичної пам’яті. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

  4.2. Проведення заходів різного формату, 

спрямованих на розробку, впровадження в 

практику та популяризацію інноваційних, 

цікавих, доступних для різновікової аудиторії 

форм роботи з населенням щодо розширення 

кола знань з історії України та рідного краю. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний   
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

   міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

  4.3. Проведення, підтримка та участь у 

інформаційно-просвітницьких та інших заходах 

різного формату, спрямованих на 

популяризацію, привернення уваги, відзначення 

видатних державних дат, подій, пов’язаних зі 

становленням української державності та 

виборюванням незалежності, особистостей, що 

мали та мають вагомий вплив на національно-

патріотичне виховання населення. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

4.4. Проведення акцій, конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, 

заходів різного формату, у тому числі 

тематичних зустрічей, спрямованих на 

формування поваги, гідності, пошани до 

героїчних вчинків українського народу, з 

максимальним залученням учасників АТО, 

учасників Революції Гідності, Помаранчевої 

революції, Революції на граніті. 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, відділу з питань фізичної 

культури і спорту, управління 

соціального захисту населення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

5 Підтримка 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

громадських 

ініціатив 

населення 

5.1. Делегування повноважень та управлінських 

рішень у напрямку національно-патріотичного 

виховання населення шляхом підтримки на 

конкурентних засадах відповідних ідей, 

проектів та заходів інститутів громадянського 

суспільства, ініціативних груп. 

Управління освіти, управління у справах 

сім’ї та молоді, відділ культури туризму 

та охорони культурної спадщини, відділ 

з питань фізичної культури і спорту, 

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат, інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 

5.2. Створення дієвого механізму національно-

патріотичного виховання населення з 

використанням інноваційних підходів та 

інструментів неформальної освіти, шляхом 

соціального замовлення інститутам 

громадянського суспільства здійснення 

відповідної освітньо-виховної та просвітницької 

діяльності. 

Управління освіти, управління у справах 

сім’ї та молоді, відділ культури, туризму 

та охорони культурної спадщини, відділ 

з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат, 

інститути громадянського суспільства 

(за згодою) 

5.3. Проведення засідань координаційної ради з 

питань національно-патріотичного виховання 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

6 Інформаційна 

підтримка та 

моніторинг 

національно-

патріотичного 

виховання 

6.1. Висвітлення в місцевих засобах масової 

інформації матеріалів щодо розвитку 

національно-патріотичного виховання 

населення. 

Управління освіти, управління у справах 

сім’ї та молоді, управління соціального 

захисту населення, відділ з питань 

внутрішньої політики, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 
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   спадщини, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

об’єднаний міський військовий 

комісаріат 

6.2. Організація і проведення опитувань, 

соціологічних та інших досліджень, фокус-

груп у сфері національно-патріотичного 

виховання населення з метою визначення змін 

ціннісних орієнтирів. 

Управління освіти, управління у справах 

сім’ї та молоді, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                              підпис                                                        В. Янзюк 

 

 


