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РОМЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.08.2018				м. Ромни
     
Про затвердження Програми
національно – патріотичного виховання 
дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки

Розглянувши подання Роменської районної державної адміністрації про затвердження Програму національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки, керуючись ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1.Затвердити Програму національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки (додається). 
2.Організацію виконання цього рішення покласти на Роменську районну державну адміністрацію.                               
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я ,соціального захисту та зайнятості населення, освіти, культури, спорту та молодіжної політики.


Голова районної ради						В.Я. Переваруха
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Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018-2020 роки








1. ПАСПОРТ
Програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 – 2020 роки

1.
Ініціатор розроблення програми
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
2.
Нормативно-правові 
Документи, на підставі яких розроблена програма
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації «Про розроблення проектів обласних програм» від 07.02.2018 №76-ОД, Рішення вісімнадцятої сесії Сумської обласної ради від 02.03.2018 «Про Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки»
3.
Розробник програми
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації 
4.
Відповідальний виконавець програми
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації 
5
Учасники програми
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
6.
Термін реалізації програми
2018-2020 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів 
що беруть участь у виконанні Програми
Районний бюджет
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми
150000 гривень 
(сто п’ятдесять тисяч гривень )
8.1.
Районний бюджет
150000 гривень 
(сто п’ятдесять тисяч гривень )


2. Мета та завдання Програми
Програма відповідає Стратегії національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, якою визначено основні пріоритети, напрямки та ідеологічні засади розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Метою Програми є налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді сьогодні є  одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства, щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України та рідного краю.
	Говорячи про розвиток та формування системи патріотичного виховання дітей та молоді в нашому регіоні, слід враховувати те, що Сумщина є прикордонною областю, і з одного боку часто стереотипно сприймається, як область, що і в мовному, і в традиційному аспектах має проросійську зорієнтованість. Але на прикладах реальних дій Сумщина є одним з найбільш патріотично спрямованих регіонів України!

Проте, досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги. Ініціативи, заходи, проекти як на Всеукраїнському рівні, так і на місцевих, мають поодинокий, або ситуативний характер. Низка нормативно-правових актів, що мали визначати позицію держави у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, так і залишилися не прийнятими, або на стадії виключно формального виконання.
Ще одним проблемним  питанням напрямку є відсутність системи підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної методичної бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з дітьми та молоддю.
Низьким також на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно-патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше – громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного виховання підростаючого покоління.
У зв’язку з цим, як на державному, так і на локальному рівнях, актуалізувалася низка більш глобальних проблем, таких як:
-	відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
-	брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;
-	брак духовності і моральності у суспільстві;
-	наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії;
-	відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
-	недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;
-	недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав;
-	відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;
	Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

На сьогодні наш район має достатній як людський, так і матеріально-технічний потенціал задля створення єдиної цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді. І, безумовно, фундаментальну роль у цьому процесі має займати держава в цілому, та місцева влада зокрема.
Тому першочерговою задачею, на виконання якої має бути спрямована дана програма, має стати налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі. Максимальну увагу при цьому, слід приділяти роботі навчальних та позанавчальних закладів, які, починаючи з дошкільного віку, повинні формувати у підростаючого покоління сталу національно орієнтовану систему цінностей.
 
4.Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
-	збільшити на 10% кількість дітей та молоді, охоплених заходами національно-патріотичного виховання різного формату;
-	урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з дітьми, молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання, зробивши найефективніші з них обов’язковими не лише до виконання, але й до щорічного збільшеного  фінансування;
-	підтримати та розширити  існуючу мережу установ та організацій, що провадять свою діяльність у напрямку національно – патріотичного виховання;
-	провести мінімум по 2 навчально-практичних заходи щодо розвитку кожного з пріоритетів напрямку національно-патріотичного виховання та 2 узагальнюючих районних форуми;

5.Фінансове забезпечення виконання Програми
Заходи програми реалізуються за рахунок районного бюджету. Всього на виконання програми передбачається виділення на 2018 – 2020 роки 150000 гривень. 
Головним розпорядником коштів і виконавцем є відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених районним бюджетом. Обсяги бюджетних асигнувань визначені виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми (тис. грн.)
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Усього


Районний бюджет
38000
50000
62000
150000

6. Координація та контроль за ходом виконання програми
Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань, визначених у цій програмі.
Контроль за виконанням програми здійснюють:
- відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації - шляхом поточного контролю за дотриманням вимог напрямків використання коштів та за цільовим і ефективним використанням коштів - як головний розпорядник коштів районного бюджету здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї програми та подає узагальнену інформацію Роменській районній раді про стан виконання Програми до 18 січня 2019 року;
- районна рада – шляхом заслуховування звітності щодо виконання програми, яку подає відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації до 18 січня щорічно.






7. Заходи щодо реалізації Програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 – 2020 роки
№з/п
Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
		Заходи
Термін
виконання
Виконавець
Джерела
фінансу-
вання
Сума, грн.
Очікувані результати






2018
рік
2019 
рік
2020 
рік

1.
Військово-патріотичне виховання
1. Проведення, підтримка та участь у районних  та обласних заходах різних форматів, спрямованих на розвиток та удосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищення рівня знань, умінь та навичок у даному напрямку
2018 – 2020 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
Районний бюджет,

25000


30000


35000


Проведення семінарів практикумів, інших освітньо – виховних та інформаційно – методичних заходів, спрямованих на удосконалення системи військово – патріотичного виховання 


2. Проведення семінарів-практикумів, інших освітньо – виховних та інформаційно – методичних заходів, спрямованих на удосконалення системи військово – патріотичного виховання, розробку методологічних напрацювань та рекомендацій щодо посилення даного напрямку
2018 – 2020 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
Районний бюджет
10000
15000
20000



3. Розробка, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційно-просвітницьких відео, аудіо та друкованих матеріалів щодо духовно-патріотичного виховання дітей та молоді
2018 – 2020 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
Районний бюжжет
3000
5000
7000

2.
Громадянська освіта
1. Проведення, підтримка та участь у районних та обласних заходах, особливо заходах неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина – патріота України
2018 – 2020 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
Не потребує окремого фіннасування



Підвищення рівня практичних знань та загального рівня свідомості та самоспрйняття молоді, як освіченого, інтелектуального. відповідального та духовно багатого громадянина – патріота України


2. Постійне висвітлення в обласних та місцевих засобах масової інформації матеріалів щодо розвитку в області національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2018 – 2020 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації
Не потребує окремого фіннасування




3.
Всього:
Районний бюджет

2018-2020 роки


38000
50000
62000




