Оголошення про формування координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при Барвінківській районній
державній адміністрації
При
Барвінківській
районній
державній
адміністрації
створюється координаційна рада з питань національно-патріотичного
виховання(далі -координаційна рада).
Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим
органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з
реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного
виховання на території Барвінківського району.
До складу координаційної ради входять:
>голова координаційної ради - заступник голови районної
державної адміністрації;
>заступник голови координаційної ради - представник
громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за
згодою);
>секретар координаційної ради - посадова особа районної
державної адміністрації, відповідальна за координацію діяльності з
національно-патріотичного виховання;
> голови міської, сільських, селищних рад (за згодою);
>представники територіальних органів Національної поліції,
ДСНС, ДФС інших центральних органів виконавчої влади, а також
регіонального органу СБУ (за згодою);
> представники районного військового комісаріату (за згодою);
> керівники або заступники керівників структурних підрозділів
районної державної адміністрації;
> посадова особа районної державної адміністрації, відповідальна
за мобілізаційну роботу;
> представники громадських об’єднань ветеранів і учасників
антитерористичної операції, військово-патріотичних і військовоспортивних клубів та організацій (за згодою);
>представники громадських об’єднань, які популяризують
українську мову, традиційну етнопедагогіку, сприяють поширенню
інформації про злочини радянської тоталітарної системи, організовують
заходи із вшанування борців за державну незалежність та територіальну
цілісність України (за згодою);
>представники засобів масової інформації, дитячих і молодіжних
друкованих видань, які висвітлюють матеріали національнопатріотичного змісту (за згодою);
>представники сфери науки, культури, мистецтва, спорту,
підприємств, установ, організацій (за згодою).

Звертаємо Вашу увагу на те, що до складу координаційної ради
може бути делеговано не більше як по одному представнику від
кожного інституту громадянського суспільства.
Пропозиції стосовно включення кандидатур до персонального
складу координаційної ради надавати у письмовому вигляді через
службу у справах дітей, молоді та спорту Барвінківської районної
державної адміністрації (адреса: м. Барвінкове вул. Центральна, 8,
1 пов., 10 каб.)
Останній день надання пропозицій 16 січня 2017 РОКУ.
Контактна особа:
Склярова Людмила Миколаївна, тел. 4 11 82
Дана робота проводиться на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження
Типового положення про координаційну раду з питань національнопатріотичного виховання при місцевій державній адміністрації»

