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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
Двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ 
    
21.06.2013

№  7

 
Про Програму підтримки розвитку козацтва у Чернігівському районі на 2013-2014 роки


Керуючись пунктом 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн», Указами Президента України від 04.01.1995 № 14/95 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва», від 07.08.1999 № 966/99 «Про День Українського козацтва» та від 04.05.2007 № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» Чернігівська районна рада Запорізької області
ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Програму підтримки розвитку козацтва у Чернігівському районі на 2013-2014 роки (далі – Програма), що додається.

2.	Районній державній адміністрації:

2.1	забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щороку до 10 січня, що настає за звітним періодом;
2.2	передбачати кошти на реалізацію заходів Програми при формуванні районного бюджету і програми соціального-економічного та культурного розвитку району, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

         3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, Чернігівському РВ ГУМВС України у Запорізькій області взяти участь у виконанні заходів.    
	4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.



Голова ради
О.П.Романчук





































ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
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смт Чернігівка
1. Загальна частина

Програма підтримки розвитку козацтва у Чернігівському районі на 2013-2014 роки (далі – Програма) спрямована на підтримку розвитку козацьких громадських організацій на 2013-2014 роки. Програма розроблена відповідно до  Конституції України, пункту 16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України «Про обєднання громадян», Указів Президента України від 04.01.1995 № 14/95 “Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва”, від 07.08.1999 № 966/99 “Про День Українського козацтва” та від 04.05.2007 № 378/2007 “Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва”. 
 
2. Мета та основні завдання Програми

Програми спрямована на забезпечення ефективного механізму взаємодії органів державної влади та козацьких громадських організацій та створення необхідних умов щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій Запорозького козацтва у Чернігівському районі на 2013-2014 роки, а також для реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення  козацьких громадських організацій до військово-патріотичного виховання молоді, науково-дослідницької та пропагандистсько-видавничої роботи.
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких громадських організацій у сфері відродження історико-культурних традицій козацтва;
- вдосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей і молоді;
- вивчення й пропаганда історичної, духовної та культурної спадщини Запорізького козацтва;
- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з проблем козацтва, відродження та розвитку його історичних, патріотичних, духовних, господарських та культурних традицій;
- сприяння процесу об’єднання всіх районних козацьких організацій на підставі національно-патріотичної ідеї;
- сприяння підвищенню духовності суспільства;
- відродження і розвиток традицій Запорізького козацтва, їх творче використання в усіх сферах суспільного життя;
- створення економічної бази для розвитку сучасного Запорізького козацтва як самостійної в економічному відношенні організації. 

3. Механізм виконання Програми та контроль за її виконанням 

	Виконання Програми покладається на Чернігівську районну державну адміністрацію. Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
	Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.
	Чернігівська райдержадміністрація щорічно до 10 січня інформує районну раду про хід виконання Програми. 

4. Терміни та очікуванні результати виконання Програми

Початок дії Програми: 2013 рік, закінчення: 2014 рік.
Етапи виконання: щорічно.
Виконання програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної політики щодо підтримки розвитку Українського козацтва на виконання Указів Президента України, зокрема:
- забезпечити оптимальні умови взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та козацьких громадських організацій у напрямку збереження історико-культурних, духовних традицій козацтва, як складової частини українського народу;
- поліпшити організаційне, інформаційне та наукове-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку козацтва у Чернігівському районі;
- здійснювати заходи щодо розвитку та вдосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді на території Чернігівського району;
- сприяти вивченню й пропаганді історичної, духовної та культурної спадщини Запорізького козацтва; 
- проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи з питань розвитку історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій козацтва серед населення району. 
	
5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

	Програма реалізується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. 
	Під час формування проекту районного бюджету райдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік у відповідній галузі. 








6. Заходи щодо реалізації Програми підтримки розвитку козацтва
у Чернігівському районі на 2013-2014 роки

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)
Очікувані джерела фінансування





Районний бюджет (тис.грн)
Інші джерела (тис.грн)

1
2
3
4
5
6
7
	

У практику виховної роботи навчально-виховних, мистецьких навчальних закладів району ввести заходи щодо організації роботи з учнівською молоддю на засадах традицій українського козацтва 
Відділи освіти, молоді та спорту,  культури і туризму райдержадміністрації
2013-2014 роки
Не потребує фінансування
-
-
	

Забезпечити підготовку допризовної молоді до військової служби з урахуванням традицій української народної та козацької педагогіки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
2013-2014 роки
Не потребує фінансування
-
-
	

У загальноосвітніх школах району, Чернігівському районному будинку дитячої та юнацької творчості запровадити роботу гуртків за програмою «Школа джур», «Хортинг»
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2014 роки
2013 – 3,0
2014 – 5,0
2013 – 2,0
2014 – 3,0
2013 – 1,0
2014 – 2,0
	

Визначити опорні школи щодо організації виховної роботи, учнівського самоврядування на традиціях козацької педагогіки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2014 роки
Не потребує фінансування
-
-
	

Забезпечити щорічне проведення змагань серед учнівської молоді у рамках фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації: 
2013-2014 роки
2013 – 4,0
2014 – 4,0
2013 – 2,0
2014 – 2,0
2013 – 2,0
2014 – 2,0
	

Запровадити проведення у навчально-виховних, позашкільних закладах району проведення єдиного уроку з історії козацтва, присвяченого відзначенню Дня українського козацтва
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
постійно
Не потребує фінансування
-
-
	

Налагодити тісну співпрацю із козацькими громадськими організаціями району з питань відродження та розвитку козацтва у районі
Відділи райдержадміністрації: освіти, молоді та спорту, культури та туризму, організаційний. Козацькі громадські організації
постійно
Не потребує фінансування
-
-
	

Провести конкурс на кращу розробку уроку, виховної години 
Відділи освіти, молоді та спорту,  культури і туризму райдержадміністрації
2013-2014 роки
2013 – 1,0
2014 – 1,0
2013 – 1,0
2014 – 1,0
-
	

Стимулювати проведення досліджень з історії українського козацтва у рамках роботи районної МАН
Відділ освіти, молоді та спорту
постійно
2013 – 1,5
2014 – 1,5
2013 – 1,5
2014 – 1,5
-
	

Проводити роботу щодо виявлення та створення пам’яток історії, пов’язаних із історією українського козацтва.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації
2013-2014 роки
2013 – 1,0
2014 – 5,0
2013 – 0,5
2014 – 0,5
2013 – 0,5
2014 – 4,5
	

Забезпечити розміщення у бібліотеках району куточків історії козацтва, передбачити організацію книжкових виставок, проведення вікторин, літературних читань з історії Запорозького козацтва 
Відділ культури і туризму райдержадміністрації,
2013-2014 роки
Не потребує фінансування
-
-
	

Започаткувати проведення районних 
спортивно-масових та культурно-мистецьких заходів з нагоди Дня Українського козацтва. 
Відділи райдержадміністрації: освіти, молоді та спорту, культури і туризму;
Органи місцевого самоврядування,  ДЮСШ, громадські організації
2013-2014 роки
2013 – 7,0
2014 – 7,0
2013 – 5,0
2014 – 5,0
2013 – 2,0
2014 – 2,0
	

Забезпечити висвітлення у засобах масовій інформації заходів щодо відродження та розвитку у районі українського козацтва
Районна газета «Нива»
постійно
Не потребує фінансування
-
-





		







