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РОМЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12.11.2019				м. Ромни
     
Про внесення змін до Програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді в
Роменському районі на 2018 -2020 роки

Розглянувши подання Роменської районної державної адміністрації щодо внесення змін до районної Програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до районної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки а саме:
1) таблицю розділу 1. «Паспорт Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі 2018-2020 роки (далі Програма)» викласти в новій редакції:

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
114 000 гривень 
(сто чотирнадцять тисяч гривень )
8.1.
Районний бюджет
114 000 гривень 
(сто чотирнадцять тисяч гривень )

2) у розділі 5 «Фінансове забезпечення виконання Програми»:
2.1) у першому абзаці суму 150 000 гривень змінити на 114 000 гривень;
2.2) таблицю «Фінансове забезпечення виконання Програми» викласти у новій редакції:

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


Районний бюджет
38 000
14 000
62 000
114 000

3) таблицю розділу 7 «Заходи щодо реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018-2019 роки (далі – Програма)» викласти в новій редакції (Додаток до Програми додається).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Роменську районну державну адміністрацію.                               
3. Контроль за виконанням даного 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

																	Додаток 
До Програми

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


11000


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
500
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
2500
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
14000
62000





