
ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
від і с Ь і ^ Н Л 20^/року №. 

Про створення координаційної ради 
з питань національно-патріотичного 
виховання при відділі освіти 
Заліщицької міської ради 

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 05.06.2020 № 332/01.02-01 „Про склад координаційної ради з 
питань національно-патріотичного виховання при обласній державній 
адміністрації", листа управління освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації від 09.06.2020 № 03-15/1367-99 „Про створення 
координаційних рад при органах управління освітою у Тернопільській області" 
з метою підвищення ролі національно-патріотичного та військово-
патріотичного виховання серед учнівської та студентської молоді: 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити координаційну раду з питань національно-патріотичного 
виховання та затвердити її склад (згідно з додатком). 

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-
патріотичного виховання (додається). 

З. Контроль за в наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу І 

Назар Стратій 

Надія ПІДГРЕБЯ 

. * І, ) нГ>' 
^І'АїШ-



Наказ відділу освіти 
Заліщицької міської ради 

Склад координаційної ради 
з питань національно-патріотичного виховання 

Підгребя Надія Михайлівна начальник відділу освіти Заліщицької 
міської ради, голова координаційної ради 

Члени ради: 

Стратій Назар Ярославович заступник начальника відділу освіти 
Заліщицької міської ради, секретар 
координаційної ради 

Кирилюк Олеся Іванівна заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Кравчук Богдан Олегович директор Заліщицького центру науково-
технічної творчості школярів 

Боднар Світлана Вікторівна директор Заліщицького районного будинку 
дитячої та юнацької творчості 

Трачук Борис Степанович директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
с. Торське 

Гагалюк Любов Миколаївна директор загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
с. Дзвиняч 

Навольський Степан 
Михайлович 

Керівник ГО "Спілка учасників"" 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
"ДНІСТРОВСЬКИЙ ВАЛ"" (за згодою) 

Домарад Лілія Миколаївна Завідувач сектору оборонної, мобілізаційної 
роботи, військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних апарату виконавчого 
комітету Заліщицької міської ради 
(за згодою) 

Білінський Любомир Петрович Майор, начальник відділення призову 
Заліщицького районного військового 
комісаріату 
(за згодою) 



Наказ відділу освіти 
Заліщицької міської ради 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання 

1. Загальні положення 
1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при 

відділі освіти Заліщицької міської ради (далі - Координаційна рада) є 
консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення координації 
діяльності з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
громади, співпраці відділу освіти Заліщицької міської ради, закладів освіти 
громади, установ та організацій, діяльність яких скерована на реалізацію 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України та 
Законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Заліщицької 
територіальної громади та цим Положенням. 

2. Основними завданнями координаційної ради є: 
1. Вивчення та аналіз національно-патріотичних і духовних процесів у 

дітей та молоді. 
2. Визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань 

щодо впровадження національно-патріотичного виховання, підвищення 
ефективності діяльності освітніх закладів. 

3. Сприяння активізації роботи з національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, відповідно до розроблених центральними органами виконавчої 
влади стратегій, концепцій, заходів з національно-патріотичного виховання. 

3. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 
]. Проводить аналіз стану справ у процесі впровадження національно-

патріотичного виховання. 
2. Бере участь у розробці місцевих проектів з питань національно-

патріотичного виховання. 
3. Надає пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 
4. Сприяє проведенню урочистих заходів щодо відзначення національних 

та державних свят України за участю учасників АТО, представників 
громадськості. 



5. Проводить через засоби масової інформації інформування громадськості 
щодо стану роботи з національно-патріотичного виховання в освітніх закладах 
громади. 

6. Проводить моніторинг стану виконання закладами освіти громади 
покладених на них завдань з питань впровадження національно-патріотичного 
виховання. 

4. Координаційна рада має право: 
1. Отримувати в установленому порядку від освітніх закладів інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань. 
2. Вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітніх закладах 
Заліщицької територіальної громади. 

3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
постійні або тимчасові робочі групи із числа фахівців з питань освіти, 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту, а також інститутів 
громадянського суспільства відповідного спрямування. 

4. Залучати до участі у своїй роботі представників відповідних установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 
(за згодою). 

5. Склад Координаційної ради 
1. Координаційну раду очолює начальник відділу освіти Заліщицької 

міської ради. До складу входять представники відповідних структурних 
підрозділів, громадських організацій, педагогічні працівники. 

2. Організаційно - технічне забезпечення діяльності координаційної ради 
покладається на секретаря ради. 

6. Форма роботи Координаційної ради 
1. Організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, що 

проводяться за потребою, але не рідше, ніж двічі на рік. Засідання ради веде 
голова ради, а у разі його відсутності - секретар ради. 

2. Рішення координаційної ради оформляються протоколом, який підписує 
голова ради та секретар. 

3. На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися представники 
установ, організацій та об'єднань громадян. 


