
 Протокол №1 

засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

СРДА           

(просп. Повітрофлотський,41)      29.03.2018  

           10.30 

 

Присутні: 

 

1. Горпинченко О.І. – голова координаційної ради, головуючий. 

2. Бобровська О.В. – заступник голови координаційної ради. 

3. Кустова І.В. – секретар координаційної ради. 

4. Бойко В.М. – член координаційної ради. 

5. Бочарова Н.М. – член координаційної ради. 

6. Давиденко В.В. – член координаційної ради. 

7. Рогова А.А. – в.о. начальника управління. 

8. Лактіонова Т.Ю. – член координаційної ради. 

9. Літвінчук О.Д. – член координаційної ради. 

10.  Максимович Г.М. – член координаційної ради. 

11.  Похабова І.Е. – член координаційної ради. 

12. Савенок В.В. – член координаційної ради. 

13. Степанченко Н.А. – член координаційної ради. 

14. Устинович Т.Л. – член координаційної ради. 

15. Шевчук Ю.В. – член координаційної ради. 

16. Скопненко І.М. – член координаційної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок денний: 

 

        1. Відкриття наради. Вступне слово.  

Інформує: Горпинченко Олена Ігорівна – заступник голови Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, голова координаційної ради. 

 

2. Про створення координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Інформує: Кустова Ірина Володимирівна – начальник відділу у справах сім’ї, молоді 

та спорту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3. Про реалізацію заходів національно-патріотичного виховання у 2017 

році. 

Інформує: Рогова Аліна Андріївна – в. о. начальника управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Співдоповідач: Літвінчук Ольга Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи 

Державного вищого начального закладу  «Київський електромеханічний коледж». 

 

4. Про активізацію роботи з національно-патріотичного виховання в 

Солом’янському районі міста Києва та напрацювання плану роботи 

координаційної ради з національно-патріотичного виховання на 2018 

рік. 

Інформує: Бобровська Оксана Василівна – заступник голови Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, заступник голови 

координаційної ради. 

Співдоповідач: Скопненко Ігор Миколайович – голова Громадської організації 

«Спілка ветеранів АТО Солом’янського району міста Києва» 

 

5. Підведення підсумків. 

Інформує: Горпинченко Олена Ігорівна – заступник голови Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації, голова координаційної ради. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Відкриття наради. Вступне слово. 

Слухали: Горпинченко Олену Ігорівну про створення координаційної ради  та 

відкриття першого засідання. 

Ухвалили:  інформацію взяти до відома. 
 

2. Про створення координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Слухали: Кустову Ірину Володимирівну щодо необхідних та позитивних кроків 

реалізації Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

Ухвалили:  інформацію взяти до відома. 
 

3. Про реалізацію заходів національно-патріотичного виховання у        2018 році. 

Слухали: Рогову Аліну Андріївну щодо проведення І районного етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Обговорення програми розкладу проведення І районного етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Слухали: Літвінчук Ольгу Дмитрівну – про план-заходів з національно-

патріотичного виховання студентів, зокрема патріотичних фестивалів та концертів. 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 1. Доручити Управлінню освіти Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації посилити роботу та вжити заходів щодо підготовки та 

проведення І районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з подальшою підготовкою команди учнів 

загальноосвітніх шкіл району до участі у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
 

4. Обговорення бачення розвитку національно - патріотичного виховання у 

Солом’янському районі та напрацювання плану роботи  координаційної ради з 

питань національно-патріотичного виховання. 

Слухали: Бобровську Оксану Василівну щодо принципів та механізмів 

патріотичного виховання дітей та молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, 

формування  національної свідомості. Зазначила про те, що в основу патріотичного 

виховання дітей та молоді в школах мають бути покладені принципи гуманізму, 

демократії та спадкоємності поколінь. 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 

Слухали: Скопненка Ігоря Миколайовича щодо тісної співпраці закладів освіти з 

Громадською організацією «Спілка ветеранів АТО Солом’янського району міста 

Києва» та залучення учасників АТО до спортивних та культурно-масових заходів 

для учнів (студентів) навчальних закладів району.  

Ухвалили: інформацію взяти до відома та виконання.  

 

 

1. Доручити    відділу   у   справах   сім’ї,  молоді   та   спорту   активізувати 



роботу по залученню студентської та учнівської молоді до участі у           

міжрайонних комплексних змаганнях «Захисник Вітчизни».  

2. Провести    наступне    засідання    до    1    грудня    2018   року    та    до 

19 листопада 2018 подати пропозиції до порядку денного. 

 

 

 

Голова координаційної ради      О. Горпинченко 
 

    

Секретар          І. Кустова 
 

 

 


