СЖІ

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 464
28 вересня

2017 р.

24 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми
національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2017- 2020
роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 224
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання обласної
державної адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Внести до Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224
(далі - Програма), такі зміни:
1.1 Підпункт 4.6 пункту IV „Співпраця органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі
національно-патріотичного виховання” розділу Програми ,гНапрями
діяльності та заходи Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки” викласти в
новій редакції, згідно з додатком 1.
t 1.2 Розділ Програми „Ресурсне забезпечення Обласної цільової
соціальної програми національно-па'фіотичного виховання дітей та молоді
на 2017 - 2020 роки”, викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань: освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини ІСтаніславенко Л.А.), бюджету, фінансів
та обласних програм (Мазур Г.Ф.).
і

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток 1
до рішення 24 сесії обласної Ради
7 скликання від 28 вересня 2017 № 464
Зміни до розділу Програми „Напрями діяльності та заходи Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки”, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 224
Назва напряму
діяльності
№
(пріоритетні
завдання) та заходи
Державної програми
4.6 Сприяння
пошануванню
громадськими
ініціативами борців
за
державну
незалежність
і
територіальну
цілісність України,
а також поіменному
пошануванню
пам’яті
жертв
окупаційних
режимів, особливо
жертв голодоморів в
Україні

Перелік заходів Програми

Термін
виконай
ня
заходу

Встановлення
у
населених 2017пунктах та навчальних закладах 2020
області
пам’ятних
знаків,
меморіальних дощок з метою
увічнення пам’яті жителів і
випускників, які загинули на
Майдані та на Сході України, а
також присвоєння навчальним
закладам
та
військовим
частинам
гарнізонів,
дислокованих
на
території
області, імен загиблих героїв

Заступник голови обласної Ради

Виконавці

Орієнтовні
обсяги
Джерела
фінансування
фінансування
тис.
рік
гри.
обласний
2017 150.0
бюджет
2018 10.0
2019 10,0
2020 10,0

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, будівництва, районні
(міські)
містобудування та
бюджети
архітектури,
райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення, інші громадські
організації національнопатріотичного спрямування

2017
2018
2019
2020

75.0
75.0
75.0
75.0

Очікуваний
результат
формування
у
молоді
національної
свідомості,
підвищення рівня
знань
щодо
історичного
минулого
У країни,
формування
у
молодих
людей
почуття гордості
за
співвітчизників,
земляків
та
залучення їх до
вивчення історії
рідного
краю
крізь
призму
видатних
постатей
минулого
та
сучасності

Кремешок М.В.

Додаток 2
до рішення 24 сесії обласної Ради
7 скликання від 28 вересня 2017 № 464

Зміни до розділу Програми „Ресурсне забезпечення Обласної цільової соціальної проїтзами національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки”, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня І016 року № 224
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в тому
числі:
обласний бюджет
районні (міські) бюджети

2017 рік

4647,92
3630,0

Заступник голови обласної Ради

2018 рік

2019 рік

2020 рік

4347,52
3705,0

3964,42
3074,0

3969,72
3203,0

Всього витрат на виконання Програми (тис. гри.)

16929,58
13612,0

Кремешок М.В.

