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Звіт про роботу у 2018 році 

 

Рішенням міської ради від 27.07.2016 № 48/12 було прийнято у новій 

редакції Статут Комунального підприємства «Патріот» Дніпропетровської 

міської ради (далі - КП «Патріот»). 

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі 

Дніпровської міської ради. 

Основним напрямком діяльності Комунального підприємства «Патріот» 

Дніпровської міської ради згідно статутних завдань є створення цілісної 

системи патріотичного виховання і громадянської освіти молоді та громадян 

України у м. Дніпрі. 

В межах статутних завдань проводилась наступна робота: 

1. Заходи з національно-патріотичного виховання, проведення 

навчань, лекцій, семінарів, тренінгів (в т.р., по діям у надзвичайних ситуаціях, в 

зонах аварій, катастроф, бойових дій, терористичних загроз, поводження зі 

зброєю та вибухонебезпечними предметами, наданню першою домедичної 

допомоги) серед дітей, підлітків, учнівської молоді – охоплено на постійній та 

на періодичній (за зверненнями) основі близько 30 середніх загальноосвітніх 

шкіл, 10 закладів профтехосвіти та коледжів, дитячий табір «Діти Дніпра», 

2 громадські дитячі табори; загальна кількість охоплених заняттями дітей та 

підлітків становить близько 6 000 осіб; 

2. Проведені заняття та навчання в тому ж форматі, але на більш 

поглибленій основі для підвищення професійного рівня (по діям у 

надзвичайних ситуаціях, в зонах аварій, катастроф, бойових дій, терористичних 

загроз, поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами, наданню 

першою домедичної допомоги) для викладачів предмету «Захист Вітчизни» у 

Самарському районі м. Дніпро (за зверненням останніх, щодо інших – надана 

пропозиція до профільного департаменту), для викладачів 53 закладів 

профтехосвіти області.  

Заняття проводились як у формі лекцій, так і польових навчань. 
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3. Проведені заняття, навчання, лекції з парамедицини та першої 

домедичної допомоги і дій у критичних ситуаціях для працівників 

КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР (за зверненням); для 

військових частин ППО, дислокованих в районі аеропорту м. Дніпро, та 

ОК «Схід»; для працівників загонів охорони, підпорядкованих Нацполіції; для 

бійців добровольчих формувань та для цивільних осіб – разом з парамедиками 

Добровольчого батальйону «Госпітальєри». Всього охоплено близько 300 осіб. 

4. Проводяться екскурсійні програми до полку поліції спеціального 

призначення «Дніпро-1», участь у підготовці команд та проведенні заходів в 

межах Всеукраїнської гри «Сокіл-Джура». Діяльність проводиться постійно, 

охоплено декілька сотен осіб. 

5. Здійснена участь в організації та проведенні масових заходів: 

проведення Всеукраїнського турніру з фрі-файту в змаганнях за «Кубок 

України» - вперше у м. Дніпро; проведення Всеукраїнських змагань «Гонка 

Нації» - вперше у м. Дніпро; участь у проведенні Дніпровських військово-

патріотичних  змагань «Дніпровська звитяга»; участь у проведенні масових 

заходів «Місто професій» з метою ознайомлення дітей та молоді з професією 

військового; участь у методичній допомозі бійцям із зони АТО; проведення 

гри-змагань «Юний патріот» для дітей табору «Діти Дніпра». Вказаними 

заходами охоплено понад 1 000 осіб. 

 


