
ЗВІТ Подільської РДА про проведення публічного
громадського обговорення на тему: «Національно-
патріотичне виховання дітей та молоді у Подільському
районі»

Подільською районною державною адміністрацією в період з 23.09.2019 року по 27.09.2019 року проведено
публічне громадське обговорення на тему: «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у Подільському
районі»

 Зміст питань винесених на обговорення: 

1. Про військово-патріотичне виховання в загальноосвітніх закладах району та профорієнтація молоді на військові
спеціальності.

2. Про роботу сектору сімї, молоді та спорту Куяльницької сільської ради Подільського району з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді.

Мета публічного громадського обговорення: вивчення думки громадськості щодо стану національно-
патріотичного виховання дітей та молоді в Подільському районі, аналіз та підсумки роботи органів державної
влади  та місцевого самоврядування з зазначеного питання, профорієнтація молоді на військові спеціальності,
активізація громадянської позиції населення та налагодження шляхів плідної співпраці органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні  питання національно-патріотичного виховання
дітей та молоді.

 

Текст інформаційного повідомлення було розміщено на офіційному веб-сайті Подільської районної державної
адміністрації:  http://podilsk-rda.odessa.gov.ua/konsultac-z-gromadskstyu/  (розділ «Консультації з громадськістю»).

Тема публічного громадського обговорення розрахована на педагогічний склад, учнів загальноосвітніх закладів,
вихованців дитячих садків, представників військкомату, ЗМІ та громадськості.

 Публічне громадське обговорення питань було проведено 27.09.2019 року під час засідання районного
Координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в кабінеті № 21 голови Подільської
районної державної адміністрації за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, пр. Шевченка, 2.

Участь в обговоренні взяли представники райдержадміністрації, Куяльницької сільської ради, військкомату,
закладів освіти та культури району, бібліотек та громадськості.

 

У зазначений в інформаційному повідомленні термін, а також під час публічного громадського обговорення,
пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.

Прийнято рішення: роботу сектору сімї, молоді та спорту Куяльницької сільської ради Подільського району з
національно-патріотичного виховання дітей та молоді вважати задовільною. Всім причетним структурним
підрозділам РДА та Куяльницької сільської ради вжити заходів щодо вдосконалення військово-патріотичного
виховання в загальноосвітніх закладах району,  зокрема покращити інформаційно-роз’яснювальну діяльність,
збільшити охоплення учнів шкіл заходами з патріотичним вихованням. Активно залучати до роз’яснювальної
роботи з молоддю та, особливо, з батьками  представників військкомату. Закласти у фінансування Програми з
національно-патріотичного виховання молоді Куяльницької сільської ради на 2020 рік суму в розмірі 40 тис. грн. 

 

Завідувач сектору комунікацій



з громадськістю Подільської РДА                                                    Р.А.Казимиров


