
                                                                                      

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 24 грудня 2020 року 

Про  затвердження комплексної 

програми «Національно-патріотичного  

виховання» на 2021 рік 

 

Відповідно до п.22 ч.1. ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання указів Президента України від 

25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 9 

жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання на 2020 - 2025 роки», також Указ 

Президента України від 18 травня 2019 р. № 286 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», наказ Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 № 641  «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  № 1038 

від 29.07.2019) та розпорядження КМУ    № 1233-р від 09.10.2020 року «Про 

схвалення Концепції Державної  цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року» з метою  виховання 

громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, 

духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань 

українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги 

борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і 

захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність 

держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних 

механізмів системної взаємодії, органів місцевого самоврядування, 

громадськості, та інститутів громадянського суспільства у питаннях 

національно-патріотичного виховання.  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1038729-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1038729-19#n3


 

1.Затвердити комплексну Програму «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік (далі  – Програма), що додається, з необхідним 

фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцями - відділ міської ради у справах молоді та спорту, відділ освіти 

Конотопської міської ради, відділ культури і туризму. 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

28.12.2019 «Про затвердження комплексної  міської програми «Національно-

патріотичного виховання» на 2020 рік (7 скликання 39 сесія) та зняти його з 

контролю. 

4.Виконавчому комітету Конотопської міської ради спільно з 

співвиконавцями програми та фінансовим управлінням Конотопської міської 

ради  передбачити під час складання проекту бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на відповідний рік видатки на здійснення визначених 

програмою заходів виходячи з реальних можливостей бюджету. 

5.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник                      

Качура О.О.) у термін до 25 лютого наступного за звітним року надавати 

постійній  комісії міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та 

молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, соціального 

захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про 

хід виконання Програми.  

6.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому Дубовик Л.І., 

відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 

7.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.). 
 

 

 

Головуючий на засіданні                                               Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання 2 сесія 
                                                                                        від 24 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма  

«Національно-патріотичного виховання»  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2020 



1.ПАСПОРТ 

комплексної Програми «Національно-патріотичного виховання» 

 на 2021 рік 

1. Ініціатори розроблення 

програми 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Доручення міського голови від 

01.12.2020 № 22 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

4. Співрозробники програми  Відділ освіти Конотопської міської 

ради, відділ культури і туризму  

6. Відповідальний  виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради – відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

5. Учасники програми Відділ у справах молоді та спорту, 

відділ освіти Конотопської міської 

ради, відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради, навчальні 

заклади територіальної громади, 

громадські організації 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

30, 0  тис. грн. 

9.1. коштів бюджету Конотопської 

міської територіальної 

громади 

30, 0  тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 

 

 

 



2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

 

Актуальність національно-патріотичного виховання молоді зумовлюється 

необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що 

стоять перед Україною і вимагають постійного вдосконалення національно-

патріотичного виховання. 

В останні роки в Україні відбуваються доленосні події – Революція 

Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на 

сході країни, на тлі яких спостерігається пробудження громадянської і 

громадської ініціативи, виникають різні громадські  рухи, розповсюджується  

волонтерська діяльність. 

Вони чітко засвідчили життєву необхідність щодо 

активізації  національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання 

дітей та молоді, що є питанням національної безпеки. 

Так у Конотопській міській територіальній громаді останнім часом 

створюється багато громадських організацій, що спрямовують свою діяльність 

на розвиток патріотичного руху. 

У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби: 

- впровадження ефективного механізму формування та реалізації 

діяльності у сфері національно-патріотичного виховання; 

- формування мовно-культурного простору на основі утвердження 

державної мови, стійкості його ціннісної основи перед зовнішнім 

втручанням; 

- подолання імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості та 

зумовлених русифікацією, нищенням української духовно-культурної 

спадщини та історичної пам'яті розбіжностей в уявленнях про історичне 

минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії; 

- формування активної громадянської позиції, утвердження національної 

ідентичності молоді  на основі духовних цінностей українського народу, 

національної самобутності; 

- здійснення постійної комунікації з громадянським суспільством з питань 

національно-патріотичного виховання молоді; 

- розвиток духовності і моральності у молоді, утвердження традиційних 

сімейних цінностей; 

- сприяння створенню, розвитку, підвищенню якості, а також 

популяризації україномовного культурно-інформаційного продукту та 

забезпеченню доступу до нього; 

- усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, 

культурній сферах територіальної громади; 

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості молоді 

здійснюється на прикладах героїчної боротьби українського народу за 

утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, 

успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських 



Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких 

селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 

українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського 

руху.  

Також національно-патріотичне виховання молоді має здійснюватися на 

прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 

2004, 2013 - 2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної 

операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, 

спротиву окупації та анексії Автономної Республіки Крим Російською 

Федерацією.  

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що 

спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін та поваги до державної мови, піднесення її престижу серед 

громадян є важливим аспектом формування й розвитку особистості та основою 

національно-патріотичного виховання. 

Тому зараз, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має давню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом та міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. 

У національно-патріотичному вихованні важливо використати й 

виховний потенціал, пов'язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях 

держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській 

Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 - 1945 років, 

учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. 

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання 

молоді є поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх 

внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, 

культури, мистецтва, спорту, висвітлення внеску представників корінних 

народів та національних меншин України та громадян інших держав у боротьбу 

за державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її 

державотворення, вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання молоді є 

шанобливе ставлення до пам'яті про жертв комуністичного та інших 

тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних 

репресій і депортацій. 

 

 

 



3.Мета Програми. 

 

Головною метою Програми є  формування свідомих громадян -патріотів 

Української держави,  представників української національної еліти через 

набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської 

позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей. 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів влади різного рівня, громадських 

організацій, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 

до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань: 

- формування національно-культурної громадянської ідентичності, 

національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-

державницьких та духовно-моральних цінностей українського народу у молоді; 

- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України як суверенної 

держави, формування активної громадянської та державницької позиції, 

почуття власної та національної гідності у молоді; 

- підвищення престижу військової служби, та готовності молоді до 

виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України; 

- постійного формування широкої громадської підтримки процесів 

національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей 

громадських об'єднань, підвищення ролі сім'ї, активної участі волонтерів, 

активістів; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

молодої людини та її патріотичною відповідальністю;  

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах прийняття рішень, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства у 

територіальній громаді, спілкуватися з соціальними інститутами, органами 

влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, 

готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти 

відповідно до демократичних принципів; 

- формування у молоді толерантного ставлення до інших народів, культур 

і традицій; 

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи та 



усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних, духовних 

та інших надбань; 

- сприяння консолідації молоді навколо ідей спільного майбутнього, 

всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах 

суспільного життя, захисту територіальної цілісності України, успішних 

реформ і державотворення; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем. 

 

Основними складовими національно-патріотичного виховання є: 

громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне 

виховання.  

Форми й методи національно-патріотичного  виховання  базуються  на  

українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського 

народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

відстоювання демократичного вибору України.  

Національно-патріотичне виховання є складовою частиною політики 

національної безпеки держави в гуманітарній сфері, спрямованої на 

формування національної ідентичності молоді, поваги до рідної країни, 

готовності захищати свою Вітчизну. Воно являє собою систематичну і 

цілеспрямовану діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування 

і громадських організацій з формування у молодих громадян високої 

патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до історії та 

традицій, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.  

Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу 

заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному 

та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних  завдань Програми. 

Це буде підвищувати ефективність діяльності суб’єктів патріотичного 

виховання у вирішенні суспільно значущих проблем, створенні умов для 

формування особистості – свідомого громадянина України. 

Для досягнення поставленої мети необхідна реалізація таких завдань: 

- підвищення ролі української мови як національної цінності та 

невід'ємного елемента національно-патріотичного виховання, здійснення 

заходів з її популяризації серед молоді; 

- виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 

символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України серед молоді; 

- утвердження в свідомості і почуттях молоді патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та 

виховання молодої  людини, підготовки її до високопродуктивної праці, 

захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля; 



- виховання здатності у молоді протидії проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму. 

 Реалізація Програми сприятиме: 

- розвитку у молодого покоління патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне 

благо, збереження та шанування національної пам’яті; 

- превенція негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму, насамперед серед дітей та молоді, зокрема шляхом залучення до 

участі у заходах із національно-патріотичного та духовно-морального 

виховання; 

- формуванню культури соціальних і політичних стосунків у молоді; 

- підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім'ї до 

процесу національно-патріотичного виховання; 

- здійснення проектів та заходів, спрямованих на підвищення престижу 

військової служби серед молоді; 

- впровадженню системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього 

рівня молодих громадян, їх духовному самовдосконаленню та змістовному 

дозвіллю; 

- підвищенню національної свідомості молоді, що сприятиме 

відродженню духовного потенціалу українського народу; 

- створення сприятливих умов для діяльності молодіжних організацій, 

насамперед для розвитку пластового руху в Україні, що відновили свою 

діяльність в Україні із здобуттям незалежності; 

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

- консолідації зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління. 

Основні положення Програми відповідають пріоритетним завданням 

державної політики: 

- вшанування українських воїнів - учасників антитерористичної операції на 

Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України; 

- виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська та 

правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до 

обов’язку Захисника Вітчизни, формування в підростаючого покоління 

патріотичної свідомості та національної гідності; 

  - узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту 

Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях 

українського народу; 

 - створення системи взаємодії з громадськими організаціями патріотичного 

спрямування; 

- підготовка допризовної молоді з основ надання домедичної допомоги, 

такти ведення бою, користування зброєю. 



5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 
 

Обсяг коштів, які 

пропонуються 

залучити на виконання 

програми, грн. 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього  30 000  грн. 30 000 грн. 

у тому числі:   

Бюджет Конотопської 

міської територіальної 

громади 

30 000 грн. 30 000 грн. 

кошти не бюджетних 

джерел 
- - 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

 

Комплексна Програма «Національно-патріотичного виховання» 

розрахована на 2021 рік, оскільки Програма не є довгостроковою, вона не 

розподіляється на етапи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Програми 

«Національно – патріотичного 

виховання» на 2021 рік 

від 24 грудня 2020 року 

 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми  

 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу

вання  

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1. Громадсько-патріотичне та  духовно-моральне виховання 

1.1 Проведення заходів до Дня 

соборності, Дня пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги, Дня 

Конституції, Дня Державного 

Прапора, Дня незалежності, Дня 

Гідності і Свободи, Дня Героїв 

Небесної Сотні, інших державних 

свят, пам’ятних подій, історичних дат, 

пов’язаних зі становленням 

української держави та забезпечення 

участі молоді у цих заходах 

Протягом 

року 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

- 

 

 

- 

Поглиблення процесу 

формування в молоді основ, 

пріоритетності високих 

моральних, культурних, 

загальнолюдських цінностей, 

утвердження патріотизму та 

національної самосвідомості, що 

сприятиме зміцненню духовної, 

моральної єдності суспільства в 

цілому, зниженню ідеологічного 

протистояння, зміцненню єдності 

й дружби у суспільстві; 

забезпечення формування 

політичної свідомості молодого 

покоління через активну участь у 

створенні політичного курсу 

розвитку Конотопської міської 

територіальної громади, області, 

держави на загальнодержавних, 

конституційних, світоглядних, 

правових, демократичних 

принципах; 

1.2 Організація та проведення 

інформаційних нарад, науково – 

практичних семінарів, конференцій  

для заступників директорів з виховної 

роботи, вчителів щодо питань 

національно-патріотичного виховання 

підростаючого покоління 

Протягом 

року 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

- 

1.3 Оновлення державної символіки у 

закладах освіти 

Протягом 

року 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

 

- 



територі

альної 

громади 

підвищення зацікавленості 

молоді щодо служби у Збройних  

силах України, інших військових 

формуваннях, утворених 

відповідно до законів України, її 

готовності до захисту України, 

збереження та розвитку славних 

бойових і трудових традицій 

українського народу. 

Підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів, які 

працюють з дітьми та учнівською 

молоддю. Високий рівень 

національно - патріотичної 

свідомості. Збагачення освіти 

інноваціями щодо формування 

особистості в напряму 

національно-патріотичного  

виховання. 

 

1.4 Оновлення  експозицій шкільних 

музеїв, тематичних куточків, осередків 

національно-патріотичного напрямку,   

присвячених пам’яті героїв Небесної 

Сотні, героїв  АТО та ООС 

Протягом 

року 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

1.5 Організація та проведення в закладах 

освіти інформаційно-просвітницьких, 

виховних заходів національно-

патріотичного напрямку (творчих 

конкурсів, акцій, конкурсів творчих 

робіт, диспутів, дебатів, історичних 

квестів), присвячених державним 

святам, визначним пам’ятним датам в 

історії України, видатним 

особистостям українського 

державотворення, державним 

символам України 

Протягом 

року 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

1.6 Сприяння увічненню пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті, 

осіб, які брали участь у захисті 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, зокрема 

антитерористичній операції та 

операції Об’єднаних сил на сході 

України, шляхом найменування чи 

перейменування в установленому 

порядку на їх честь об’єктів, закладів 

освіти, установлення пам’ятних знаків 

і меморіальних дощок, тощо 

2020-

2025 

 роки 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 

 

1.7 Організація зустрічей з ветеранами 

Другої світової війни, ветеранами 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

Бюджет 

Конотоп

- 

 



АТО,  громадськими організаціями  

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

1.8 Модернізація    матеріально - технічної 

бази кабінетів «Захист Вітчизни» .   
Постійно Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 

1.9 Проведення  екскурсій допризовної 

учнівської та студентської молоді до 

військових частин, ДП «Авіакон»  

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

- 

 

2 Військово-патріотичне виховання  

2.1 Проведення спортивних, військово-

патріотичних змагань, стрільб із 

пневматичної зброї, присвячених Дню 

Захисника України, Дню українського 

добровольця та вшануванню 

мужності, героїзму захисників 

незалежності і територіальної 

цілісності України 

Протягом 

року 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 

 

 

 

- 

Збільшення кількості дітей, 

охоплених патріотичною 

діяльністю. 

Залучення дітей та учнівської 

молоді до фізичної активності, 

вивчення життя і побуту козаків 

Отримання знань і умінь з 

предмету           « Захист 

Вітчизни». 

Отримання навичок володіння 

зброєю. 

Забезпечення участі команд у 

обласних та Всеукраїнських 

змаганнях, покращення 

результативності виховної 

роботи. 

2.2. Проведення заходів щодо розвитку 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»).  

Організація та проведення І (міського) 

етапу, участь у ІІ етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 



2.3. Поширення соціальної реклами, 

спрямованої на консолідацію 

суспільства навколо захисту України, 

популяризацію військової служби, 

утвердження спадкоємності традицій 

борців за незалежність України, 

донесення достовірної інформації про 

роль Збройних Сил на сході України, 

інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів 

України, у забезпеченні миру і 

стабільності в Україні та світі, 

співпраця з об’єднаним міським 

військовим комісаріатом з метою 

організації агітаційної роботи щодо 

вступу випускників шкіл на 

військових навчальних закладів, 

службі в Українській армії 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- Формування у молоді почуття 

патріотизму, духовності, 

моральності та 

загальнолюдських життєвих 

принципів. 

Залучення дітей та учнівської 

молоді до активних видів 

відпочинку. 

Збільшення кількості дітей, 

охоплених патріотичною 

діяльністю. 

Вивчення козацьких традиції, 

відволікання від школи, 

комп’ютерів, телевізорів та 

міської метушні, можливість 

поринути в світ справжніх 

козацьких пригод, в середовищі 

найкращих січових традицій, та 

набути нових навиків і вмінь та 

вдосконалити свій дух і тіло. 

Підвищення рівня поваги у 

молоді до літніх людей, 

налагодження системи передачі 

досвіду від старшого покоління 

до молодшого. 

2.4. Організація роботи волонтерських 

загонів закладів освіти. Співпраця та 

обмін досвідом з громадськими 

організаціями патріотичного напрямку 

щодо військово-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 

 

2.5. Виховання правової культури, поваги 

до Конституції України, Законів 

України, державної символіки — 

Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

- 

 

 

- 

2.6 Проведення благодійних акцій та 

заходів, направлених на  підтримку 

воїнів, що перебувають у зоні АТО 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

- 

 

 

 



Конотопської міської ради  

 

Відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради 

територі

альної 

громади 

- 

2.7 Сприяння набуттю практичних 

навичок учнями та студентами з основ 

військової справи, у тому числі з 

вогневої, тактичної, прикладної, 

фізичної та медико-санітарної 

підготовки 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

10 ,0 

 

 

- 

 

 

2.8 Забезпечення проведення молодіжних 

заходів з патріотичного виховання: 

вишколів,  акцій, ігор, конкурсів, 

засідань у форматі “круглих столів”, 

семінарів-тренінгів, тематичних 

лекцій, фестивалів, таборів, походів, 

інформаційних кампаній, екскурсій, 

виїзних акцій тощо 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

20 ,0 

 

 

- 

2.9 Співпраця та обмін досвідом з 

громадськими організаціями 

патріотичного спрямування щодо 

військово-патріотичного виховання. 

Участь учнівської та студентської 

молоді, громадських активістів у 

тренінгах, конференціях громадських 

організацій-партнерів, участь дітей у 

вишколах, конкурсах, злетах та інших 

патріотичних заходах 

Постійно Управління освіти 

Конотопської міської ради 

 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

- 

 

2.10 Надання організаційно-методичної 

допомоги інститутам громадянського 

суспільства військово-патріотичного 

спрямування у проведенні військово-

історичних фестивалів, військово-

патріотичних зборів, реконструкцій 

воєнно-історичних подій, військово-

2020-2022 

роки 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

  



патріотичних ігор 

2.11 
Сприяння впорядкуванню історичних 

пам’яток, місць поховань невідомих 

солдатів, братських могил, меморіалів 

та об’єктів, які увічнюють пам’ять 

загиблих за незалежність і 

територіальну цілісність України 

-“- Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

2.12 

Сприяння проведенню культурно-

мистецьких заходів, присвячених 

українським історичним подіям і 

діячам, борцям за незалежність 

України та її територіальну цілісність 

-“- Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

2.13 

Організація стаціонарних і пересувних 

фотодокументальних експозицій, 

присвячених визначним постатям і 

подіям історії України 

-“- Відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради 

 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

2.14 
Організація та участь у проведенні 

конгресів, форумів, конференцій, 

семінарів тощо з питань утвердження 

української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території 

України 

2020-2025 

роки 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

2.15 Підтримка мистецьких проектів 

національно-патріотичного 

спрямування з метою підвищення 

рівня обізнаності з українською 

культурою, поширення 

2020-2025 

роки 

Відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради 

 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

 



україномовного культурного 

продукту, покликаного формувати 

позитивне ставлення до України, до 

української мови та культурних 

надбань українського народу 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради  

альної 

громади 

2.16 

Забезпечення участі представників 

інститутів громадянського суспільства 

у всеукраїнських та міжнародних 

заходах і проектах національно-

патріотичного виховання 

2020-2025 

роки 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

2.17 Проведення навчально-польових 

зборів (у рамках програми 

навчального предмету 

загальноосвітніх навчальних закладів 

«Захист Вітчизни») та інших 

спортивно-масових заходів військово-

патріотичного напрямку для 

учнівської молоді 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Управління освіти 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

Конотоп

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

 

 Разом:    30, 0  

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                                                          Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО



8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

 

Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу 

громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, 

патріотичне ставлення до держави, повагу до її історії, культури й традицій; 

сприятиме героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній 

соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України, що у 

свою чергу сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять перед 

суспільством і державою.  

У результаті впровадження програми очікується: 

- поглиблення процесу формування в молоді основ гуманістичного світогляду, 

пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, 

утвердження патріотизму та національної самосвідомості, що сприятиме зміцненню 

духовної, моральної єдності суспільства в цілому, зниженню ідеологічного 

протистояння, зміцненню єдності й дружби у суспільстві; 

-  підвищення зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, 

інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, її 

готовності до захисту України, збереження та розвитку славних бойових і трудових 

традицій українського народу. 

-  реалізація заходів патріотичного спрямування сприятиме збереженню 

стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, 

зміцненню її обороноздатності та безпеки. 

Виконання Програми забезпечить: 

- створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного 

виховання в Конотопській міській територіальній громаді; 

- системні та узгоджені дії органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, спрямовані на  впровадження національно-

патріотичного виховання, молоді;  

- формування та утвердження української громадянської ідентичності, 

патріотизму, національно-патріотичної та громадянської свідомості молоді; 

- 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 молоді територіальної громади, у 

тому числі щодо військового обов'язку, посилення спроможності протистояти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам;  

- відродження та формування спільної історичної пам’яті, утвердження 

національної єдності, молоді. 

Індикаторами ефективності реалізації  Програми є: 

- збільшення відвідуваності, молоддю закладів, 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 молоді про видатних особистостей українського 

державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних 

діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу; 

- розширення сфери застосування української мови,  молоддю; 

- збільшення кількості жителів територіальної громади,  молоді, які пишаються 

своїм українським походженням, громадянством; 

- 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; 

- 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 в області кількості фахівців, які взяли участь у навчаннях та 

підвищили кваліфікацію з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

 

9.Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, співвиконавцями  - відділ міської ради у справах молоді 

та спорту, відділ освіти Конотопської міської ради. 

Відділ у справах молоді та спорту готує звіт про виконання заходів Програми 

за результатами року. 

 

 

Головуючий на засіданні                                                           Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

 

До Програми «Національно-патріотичного виховання» на 2021 рік необхідна 

загальна сума по програмі складає 30 тис. грн.. з яких:  

 10 тис. грн.. на сприяння набуттю практичних навичок учнями та 

студентами з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, 

прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки  

 20 тис. грн.. - забезпечення проведення молодіжних заходів з 

патріотичного виховання: вишколів,  акцій, ігор, конкурсів, засідань у форматі 

“круглих столів”, семінарів-тренінгів, тематичних лекцій, фестивалів, таборів, 

походів, інформаційних кампаній, екскурсій, виїзних акцій тощо 

 

 

 

Начальник  відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                                            Ольга КАЧУРА 

 

 

 

 

 

- 

 

 


