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Міська цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки 

 

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму 

 

Міська цільова Програма з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2019-2022 роки (далі – Програма) базується на основі принципів 

національної самобутності українського народу, його консолідації навколо 

спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності 

України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у 

процесі розбудови Української держави. Незважаючи на певні позитивні 

зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми 

на розв’язання яких спрямовано Програму: 

відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної 

політики у сфері національно-патріотичного виховання;  

брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-

патріотичного виховання; 

недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, 

формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної 

свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;  

брак духовності і моральності у суспільстві; 

наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних 

орієнтирах груп суспільства, окремих громадян; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей в уявленнях про 

історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу; 

незавершеність процесу формування національного мовно-культурного 

простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання; 

 відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань 

організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; 

недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері 

національно-патріотичного виховання; 

відсутність дієвої системи підготовки кадрового потенціалу для 

організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, 

зокрема в молодіжному середовищі; 

слабкий методичний супровід питань національно-патріотичного 

виховання; 

низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання. 

Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність 

впровадження 
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та реалізації єдиної політики в сфері національно-патріотичного виховання. 

Системні та узгоджені дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і громадськості в цьому напрямі сприятимуть єдності та 

консолідації українського суспільства. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових 

актах України. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення та розвиток в місті Старокостянтинові 

системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, 

на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і 

загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та 

зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого 

на розвиток успішної країни. 

 

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел  фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Програма передбачає забезпечення комплексної, системної і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, військових, закладів культури, 

освіти, спорту, інших соціальних інститутів щодо формування у громадян, 

насамперед у молодого покоління, високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності,  

незалежності України, сприяння становленню її як правової та демократичної 

держави. Загалом в основу системи національно-патріотичного виховання 

покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого 

чинника розвитку суспільства, формування патріотизму, насамперед у дітей 

та молоді. 

Ефективна реалізація Програми потребує: 

чіткої координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади у сфері національно-патріотичного виховання; 

здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії з 

інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого 

співробітництва; 



підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих 
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елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи 

в цілому; 

створення ефективної системи підтримки громадських ініціатив у сфері 

національно-патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення 

національної єдності та консолідації українського суспільства, зокрема 

забезпечення фінансової підтримки в установленому порядку проектів 

(програм, заходів) з національно-патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства; 

підтримки та розвитку об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких 

пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

Термін виконання Програми з 2019 до 2022 року. 

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку до 

Програми.  

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми, визначення її 

ефективності 

 

Виконання Програми забезпечить: 

створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного 

виховання; 

системні та узгоджені дії структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради та інститутів громадянського суспільства, спрямовані на 

впровадження національно-патріотичного виховання, насамперед дітей і 

молоді; 

формування та утвердження української громадянської ідентичності, 

патріотизму, національно-патріотичної та громадянської свідомості 

населення; 

розвиток інститутів громадянського суспільства національно-

патріотичного спрямування, підвищення соціальної і громадянської 

активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та 

усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України; 

усвідомлення особистої відповідальності громадянами України, утому 

числі щодо військового обов’язку, посилення спроможності протистояти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам; 

відродження та формування спільної історичної пам’яті, утвердження 

національної єдності, консолідацію суспільства. 

Індикаторами ефективності реалізації Програми мають стати, зокрема: 



збільшення відвідуваності, насамперед дітьми та молоддю заходів, що 

популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського 

народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній 

боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; 

підвищення рівня знань, насамперед у дітей і молоді про видатних  
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особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, 

педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також 

духовних провідників Українського народу; 

розширення сфери застосування української мови, насамперед дітьми та 

молоддю; 

збільшення кількості жителів міста, насамперед дітей і молоді, які 

пишаються своїм українським походженням, громадянством;  

збільшення кількості дітей і молоді, які подорожують в інші регіони 

України; 

збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких 

спрямована на національно-патріотичне виховання; 

збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами 

війни, борцями за незалежність України у XX столітті, учасниками 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил; 

збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із 

захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України; 

збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби 

Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; 

збільшення кількості фахівців, які взяли участь у навчаннях та 

підвищили кваліфікацію з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організація процесу виконання Програми, координація та контроль 

виконання заходів Програми забезпечує управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 
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VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

 

Виконавці 

 

Орієнтовні витрати на 

реалізацію 

(тис. грн.) бюджет 

У
сь

о
го

  Джерело 

фінансу-

вання 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері 

національно-патріотичного виховання 

1.1 Організація та проведення  

семінарів, круглих столів, 

спрямованих на налагодження 

співпраці між органами 

державної влади, органами 

місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями 

щодо військово-патріотичного 

виховання молоді  

 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

- - - - -  

1.2 

 

Проведення заходів 

національно-патріотичного 

спрямування на базі музеїв (у 

тому числі при закладах 

освіти), кімнат бойової слави, 

територій військових містечок, 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, Головне 

управління 

- - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 летовища, тощо. Продовження 

співпраці навчальних закладів 

із військовими частинами, 

Старокостянтинівським 

об’єднаним міським 

військовим комісаріатом, 

Головним управлінням 

Національної поліції, 

Головним управлінням 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

 Національної поліції,  

Головне управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних ситуацій, 

Старокостянтинівський 

об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

      

1.3 Сприяння створенню 

патріотичних клубів та центрів  

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

- - - - -  

1.4 Організація заходів 

патріотичного спрямування у 

навчальних закладах (зустрічі 

з воїнами УПА,  АТО та ООС) 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти, 

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

- - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   міської ради, 

громадські об’єднання 

      

2. Національно-патріотичне виховання. Допризовна військово-професійна підготовка молоді 

2.1. Проведення акцій, ігор, 

конкурсів, змагань, 

спрямованих на збільшення 

чисельності молоді, готових до 

виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної 

цілісності України 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

- 6,5 

 

8,0 10,0 15,0 Місцевий 

бюджет 

2.2 Проведення екскурсій, 

навчально-польових зборів та 

інших організаційно-масових 

заходів військово-

патріотичного спрямування 

для молоді, зокрема на базі 

військових частин, полігонів, 

летовищ 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

- 

 

9,5 12,5 15,0 20,0 Місцевий 

бюджет 

2.3 Проведення молодіжних 2019-2022 Управління у справах 2,0 12,0 15,0 20,0 30,0 Місцевий 



8 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 наметових таборів, походів, 

сплавів, вишколів, 

спрямованих на формування 

ціннісних орієнтирів та 

утвердження національно-

патріотичної свідомості 

роки сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

     бюджет 

2.4 Проведення освітньо- 

молодіжних акцій, конкурсів, 

та фестивалів патріотичного 

спрямування, у тому числі 

приурочених державним 

святам 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради, 

громадські об’єднання  

- 4,0 5,0 7,0 9,0 Місцевий 

бюджет 

2.5 Підтримка та розвиток 

патріотизму та козацької 

звитяги, з врахуванням 

історичного значення та заслуг 

козацтва в утвердженні 

Української держави 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

- 15,0 25,0 35,0 40,0 Місцевий 

бюджет 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   комітету міської ради, 

ДЮКСО «Клуб – 

козацький герць» 

      

2.6 Організація та проведення 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»): 

школа керівників роїв дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

- 6,5 9,5 12,0 15,0 Місцевий 

бюджет 

2.7 Організація та проведення  

заходів (акцій, конкурсів, 

тренінгів, таборів тощо) з 

метою набуття практичних 

навичок учнями та молоддю 

міста з вогневої, тактичної, 

прикладної, фізичної та 

медико - санітарної підготовки 

 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

громадські об’єднання  

- 15,0 20,5 25,0 40,0 Місцевий 

бюджет 

3. Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Проведення в закладах 

культури із залученням дітей 

та молоді заходів,  

спрямованих на 

популяризацію національної 

духовно-культурної спадщини, 

підвищення рівня знань про 

видатних особистостей 

українського державотворення 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів, 

відділ з питань 

фізичної культури і 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

42 гарнізонний 

будинок офіцерів 

- - - - -  

3.2 Проведення тематичних 

інформаційних, навчально-

виховних, культурно-

мистецьких, інформаційно-

просвітницьких та інших 

заходів, присвячених 

спрямованих на ушанування 

пам’яті жертв окупаційних 

режимів зокрема Голодомору 

1932-1933 років і масових 

голодоморів 1921-1923 і 1946-

1947 років, депортації 

кримсько-татарського народу 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

 

- 3,5 5,0 6,0 7,5 Місцевий 

бюджет 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 Проведення серед підлітків та 

молоді заходів національно-

патріотичного спрямування 

(конкурсів, акцій, диспутів, 

дебатів, історичних квестів 

тощо), присвячених визначним 

пам’ятним датам з історії 

України; подіям пов’язаним з 

історією боротьби за 

Незалежність України; 

видатним особистостям 

українського державотворення 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

- 7,3 9,0 

 

12,5 17,1 Місцевий 

бюджет 

3.4 Проведення заходів з 

вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ 

столітті, осіб, які брали участь 

у захисті суверенітету та 

територіальної цілісності 

України, в антитерористичній 

операції, операції об’єднаних 

сил на сході України, Героїв 

Небесної Сотні 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

5,0 8,0 10,0 12,5 15,0 Місцевий 

бюджет 

3.5 Проведення місцевих заходів 

(акцій, конкурсів, тренінгів, 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

- - - - - Місцевий 

бюджет 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (ігор, форумів, учнівських 

олімпіад тощо), спрямованих 

на підвищення рівня знань та 

розширення сфери 

застосування української мови 

 управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

      

3.6 Проведення туристично-

краєзнавчих екскурсій до 

місць національно-визвольних 

змагань українського народу, 

визначних місць області з 

метою ознайомлення з 

історією, культурою рідного 

краю та різних регіонів 

України 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

15,0 20,0 40,0 50,0 70,0 Місцевий 

бюджет 

3.7 Проведення культурно- 

мистецьких фестивалів, 

концертів, конкурсів 

української патріотичної пісні, 

тощо 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, 

управління освіти,  

управління культурної 

політики і ресурсі 

виконавчого комітету 

міської ради, 

громадські об’єднання 

патріотичного 

спрямування 

- 7,0 9,0 11,0 13,5 Місцевий 

бюджет 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Співпраця з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання 

 Надання фінансової підтримки 

реалізації проектів (програм, 

заходів) національно-

патріотичного спрямування, 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

- 15,0 20,0 25,0 35,0 Місцевий 

бюджет 

5. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання 

5.1 Виготовлення інформаційно-

рекламних матеріалів 

національно-патріотичного 

спрямування 

 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, відділ 

інформаційного 

забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради 

- 7,5 10,0 20,0 35,0 Місцевий 

бюджет 

5.2 Постійне висвітлення в 

обласних та місцевих засобах 

масової інформації матеріалів 

щодо розвитку в місті 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

2019-2022 

роки 

Управління у справах 

сім’ї та молоді, відділ 

інформаційного 

забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради 

- - - - -  

УСЬОГО: 22,0 136,8 198,5 261,0 362,1  

 

Керуючий справами                                                   підпис                                                                                                  В. Янзюк 


