ДЕСНЯНСЬКЛ РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНЛ АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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розпорядження
внесення змiн до
вiд
адмiнiстрацii
Киевi
державноi
f,{еснянськоl раионноl MicTi
"
nroo утворення Координацiйноi
виховання при
'r'
ально-патрiотичного

Про

MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii>

ВiдповiднО до ЗаконУ Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
2015 рокУ Ns 3З412015 <Про заходи
указiв ПрезИдента УкраiНи вiд l2 червнЯ
виховання дiтей та молодi>, та
Iцодо ,roni.r-a"""
""цiо"-ьно_патрiотичного
вiд 18 травня 2019
року Jф 286120l9 <Про Стратегiю нацiо_на,льнопатрiотичЙоГо виховання)), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 07 грудня 201б року Ns 999 <Про затвердження Типового
положеннЯ про коордиНацiйну раду з питань нацiонально-патрiотичного
виховаЕнЯ .rр" мi"це"iИ державнiЙ адмiнiстрацii)), з метоЮ активiзацii роботи
з нацiонально-патрiотичнЪго виховання дiтей та молодi на територii
,Щеснянського району MicTa Кисва:

1. Унести змiни до Складу Координаuiйноi ради з питань нацlонаJIьнопатрiотичного вихованнlI при ,I[,еснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
Mlcll
в MicTi
районноi t}
Леснянськоl раионноl
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням
розпорядженням,Щеснянськоi
Киевi держаВноi адмiнiстрацii вiд 14 травня 2018 року J\Ъ 252 <Про утворення
координацiйноi ради з питань нацiона-пьно-патрiотичного виховання при
та викласти його
.щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii>
в новiй редакцii, що додаеться.
2. УнестИ до Положення про Координацiйну раду з питань нацiональнопатрiотичноГо вихованIUI при,Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням,щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi держаВноi адмiнiстрацii вiд 14 траввя 2018 року J'(b 252 <Про утворен}lя
КоординачiйноТ радИ з питанЬ нацiонально-патрiотичного виховання lIри
.Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii> TaKi змiни:
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2.1, В абзацi другому пiдпункту четвертого пункту 3 слова
та цифри
^
<Стратегii нацiонально-патрiотичного
дiтей та молодi
на 2016-2020 роки, затвердженiй ""*о"ur"я
Указом Президента Украiни
вiд.13 жовтНя 2О|5 року М 580> замiнити словами та
цифрами <Стратегii

нацiонально-патрiотичноГо вихованнЯ, затвердженiй
УказЬм Президенr.а
Украihи вiд 1 8 травня 20l 9 року Nэ 28612019>;
2.2. Абзац другий пункту 7 викласти в такiй
редакцii:
((голова КоординацiЙноi
радИ - перший заступник голови f-[еснянськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>;

2.З. Абзац третiй пункту 7 викласти в такiй
редакцii:
(заступниК голови Координацiйноi
ради - посадова особа Управлiння у
справаХ молодi та спортУ ,ЩеснянсЬ coi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii,

вiдповiдальна

за

координацiю дiяльностi

патрiотичного виховання в Щеснянському
районi MicTa

r

ruriоirчпuпо-

Кисва>;

2.4. Абзац п'ятий пункту 7 викласти в такiй
редакцii:
(посадова особа сектоРу з питань
мобiлiзацiйноi роботи !еснянськоТ
районноi В MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, вiдповiдалЪнч rа,ЬЬiпi.uц;Иrу

роботу>.

J, Вiддiпу з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
засобамИ MacoBoi iнформацii
!еснянськоi районноi в MicTi kr."i'д.р*u"поi
адмiнiстрацii забезпечити висвiтлення rri.rу
ц"о.о розпорядження на
офiчiйномУ веб-сайтi !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi.
адмiпiстрацii.

4. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на першого
заступника гОлови .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ.

В.о. голови

Iрина

АЛСКСССIlКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 14 травня 2018 року JФ 252

(в редакцii розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiн iстрацiТ
uiд /9 jlю иtDt-о

&f/лNо 84

_l

Склад Координацiйноi ради
з питань нацiонально-патрiотичного виховання
при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

АЛекСееНко
Iрина Миколаiвна

огАнЕсяН

Армен

Вiкторович

постолюк
Тамара Казимирiвна

АЛЬТМАН

перший заступник голови .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, .onouu
Координацiйноi ради
начальник Управлiння у справах молодi та спорту
.Щеснянськоi.районноr в ,icii Киевi державноt
адмlнlстрац11, заступник голови Координацiйноi
ради
начальник Управлiння освiти Щеснянськоi
районr.rоi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, секретар
КоординацiйноТ ради
директор .Щеснянського районного в MicTi Киевi

.ЩмитроВолодимирович IJентрусоцizulьнихслужб

волишtъ

Михайло
Володимирович

гоцуJUIк

Олександр
Володимирович

зАкомрIIиI7

Iгор

Миколайович

заступник командира вlч 2299 (за згодою)

заступник голови БО <Благодiйний
фонд
<Незалежна KpaiHa> (за згодою)

начальник Управлiння культури !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi дЁржавноi чдrl"i"ЙчцiТ

IBAI+IEHKo

сергiйвiкторович ;iJjffi:;fiЖ;Жffi#,i."ffff#.::"Ё."*
адмiнiстрацii
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кАrrАцин

Леонтiй Iванович

кАртI,IчАк
Вадим Iванович

костЕвиtI

Сергiй Володимирович

моЙсЕ€в
Олег Володимирович

НЕСТЕРЕНJI

заступник голови ГО <Киiвська MicbKa спiлка
BeTepaHiB АТО {еснянського
району> (за згодоlо)

заступник начаJIьника 195 центральноi бази
.Щержавноi спецiшrьноi служби транспорту
член Громадськоi ради при !есltянськiй
районнiй
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii (за згодоrо)
начаJIьник вiддiлення забезпечення
.Щеснянського
районного у MicTi Киевi вiйськового KoMicapiaTy
(за згодою)

Марiя Костянтинiвна

заступник голови Го кскаутського об'сднання
<Орiяно (за згодою)

нишпор

голова

Олег Петрович

Го

<Киiвська MicbKa спiлка BeTepaHiB
.Щеснянського району> (за згодою)

АТо

ромАнюк
Валентина Петрiвна

САМОЙЛЕНКО
Iрина Анатолiiвна

тАдJUI
Iрина Петрiвна

державноi адмiнiстрацii

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя
Володимирiвна

ЯНКОВСЬКА
Софiя МиколаТвна

Начальник Управлiння
у справах молодi та спорту

внутрiшньоi полiтики,
засобами масовоi
онноi в MicTi Киевi

начальник Управлiння соцiального захисту
населеннlI !еснянськоi
районноi в MicTi Кйевi
державноi адмiнiстрацii

превенцii
цii ГУ Нацiональноi

Армен ОГАtIЕСЯIl

в

