
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 28 грудня 2019 року 

Про  затвердження комплексної 

міської програми «Національно-патріотичного  

виховання» на 2020 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 

13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказу 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»,  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 державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити комплексну міську Програму «Національно-патріотичного 

виховання» на 2020 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. 



3.Виконавчому комітету Конотопської міської ради спільно з 

співвиконавцями програми та фінансовим управлінням Конотопської міської 

ради передбачити під час складання проекту міського бюджету на відповідний 

рік видатки на здійснення визначених програмою заходів виходячи з реальних 

можливостей бюджету. 

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

Качура О.О.) у термін до 20 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.  

5.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. 
 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                             Олександр САХНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

7 скликання ( 39 сесія) 

                                                                                        від 28 грудня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма  

«Національно-патріотичного виховання»  

на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2019 



1.ПАСПОРТ 

комплексної міської Програми «Національного та військово-

патріотичного виховання» на 2020 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 

16.10.2019 № 9 «Про розробку проекту 

міської  Програми «Національного та 

військово-патріотичного виховання» на 

2020 рік» 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

4. Співрозробники програми  Відділ освіти Конотопської міської 

ради  

6. Відповідальний  виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради 

5. Учасники програми Відділ у справах молоді та спорту, 

відділ освіти Конотопської міської 

ради, відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради, міський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, сектор міської ради з питань 

внутрішньої політики, міськрайонний 

центр зайнятості, навчальні заклади 

міста, громадські організації міста, 

відділ з питань НС ЦЗН та ВПО 

Конотопської міської ради, управління 

ЖКГ Конотопської міської ради, 

МЦФЗН «Спорт для всіх», об’єднаний 

міський військовий комісаріат 

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

0 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 



 

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

 

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. 

Так у місті Конотоп останнім часом створюється багато громадських 

організацій, що спрямовують свою діяльність на розвиток патріотичного руху. 

 Вони чітко засвідчили життєву необхідність щодо 

активізації  національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання 

дітей та молоді, що є питанням національної безпеки. 

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. 

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. 

Саме виховання національних почуттів і патріотизму є одним з основних 

засобів консолідації української політичної нації. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у 

просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі 

державницькі традиції України. 

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної 

боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого 

історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський 

рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція 

Гідності, АТО а нині ООС. 

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; 

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам 

військової справи на основі народної педагогіки; 

- 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. 

 

3.Мета Програми. 

Головною метою Програми є  формування у місті 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 державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, 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: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

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 толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, 

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

- формування мовленнєвої культури; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем. 

 

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: 

- виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 

символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України ; 

- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,  

національної гідності, готовності до виконання громадянського і  

конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів  

України;  

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та 

виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту 

Батьківщини та організації змістовного дозвілля; 

- виховання здатності 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; 

- формуванню культури соціальних і політичних стосунків у молоді; 

- залученню дітей та молоді до активної участі у національно-

культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій; 

- зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, 

готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України; 

- 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; 

- створенню ефективної виховної системи національно-патріотичного 

виховання молоді; 

- консолідації зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Обсяг коштів, які 

пропонуються 

залучити на виконання 

програми, грн. 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього 0  тис. грн. 0 тис. грн. 

у тому числі:   

міський бюджет 0  тис. грн. 0 тис. грн. 

кошти не бюджетних 

джерел 
- - 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

Комплексна міська Програма  «Національного та військово-патріотичного 

виховання» розрахована на 2020 рік, оскільки Програма не є довгостроковою, 

вона не розподіляється на етапи. 



                                                                                                                                Додаток до Програми 

                                                                                                                                                     «Національно - патріотичного 

                                                                                                                                   виховання» на 2019 рік 

 

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. Освітньо–просвітницька діяльність 

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 

 

Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

 

 

- 

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; 

забезпечення формування 

політичної свідомості молодого 

покоління через активну участь у 

створенні політичного курсу 

розвитку міста, області, держави 

на загальнодержавних, 

конституційних, світоглядних, 

правових, демократичних 

принципах; 

підвищення зацікавленості 

1.2 Проведення виховних годин, бесід, 

вікторин, конференцій з тематики 

історії виникнення, сучасне 

тлумачення державної та національної 

символіки 

Протягом 

року 

Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

1.3 Оновлення державної символіки у 

закладах освіти 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

Конотопської міської ради  

Міський 

бюджет 

 

- 

1.4 Створення пам’ятних куточків 

видатних особистостей конотопщини 

у закладах освіти, встановлення 

меморіальних знаків на честі загиблих 

випускників закладів освіти під час 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Міський 

бюджет 

- 

 



проведення АТО та ООС 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. 

 

1.5 Організація зустрічей з ветеранами 

Другої світової війни, ветеранами 

АТО,  громадськими організаціями 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

Міський 

бюджет 

- 

 

1.6 Модернізація    матеріально - технічної 

бази кабінетів «Захист Вітчизни» .  

Оновлення стрілецьких тирів у закладах 

освіти, придбання пневматичної зброї 

 

Постійно Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Міський 

бюджет 

- 

1.7 Проведення  екскурсій допризовної 

учнівської та студентської молоді до 

військових частин, ДП «Авіакон»  

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

 

2 Спортивно-масова та військово-патріотична робота 

2.1 Проведення загальноміських 

спортивних змагань патріотичного 

спрямування 

Постійно Відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

 

 

Міський 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

Забезпечення участі команд у 

обласних та Всеукраїнських 

змаганнях, покращення 

результативності виховної 

роботи 

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 

Формування у молоді почуття 

патріотизму, духовності, 

моральності та 

загальнолюдських життєвих 

принципів. 

2.2. Організація Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово- спортивної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Постійно Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Міський 

бюджет 

- 

2.3. 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 

 

 

Міський 

бюджет 

- 

2.4. Організація роботи волонтерських 

загонів навчальних закладів  

Постійно Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Міський 

бюджет 

- 

 

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 

 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

 

 

- 



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 

 

 

Міський 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

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. 

2.7 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 

 

 

Міський 

бюджет 

- 

 

 

 

2.8 Забезпечення проведення молодіжних 

заходів з патріотичного виховання: 

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 

 

 

Міський 

бюджет 

- 

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 Відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Міський 

бюджет 

- 

 

 Разом:    0 тис.грн.  

  

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                                                                           Олександр САХНО 



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; 

- забезпечення формування політичної свідомості молодого покоління через 

активну участь у створенні політичного курсу розвитку міста, області, держави на 

загальнодержавних, конституційних, світоглядних, правових, демократичних 

принципах; 

-  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. 

 

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 ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                                        Олександр САХНО 

 


