
 

 

ПРОЕКТ          КАЧУРА О.О. 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

________ СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

Від __ _________ 2021 року 

Про  затвердження комплексної 

програми «Розвитку пластового 

 руху в Конотопській міській  

територіальній громаді»  

на 2022-2024 роки 

 

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

в Україні», Закону України від 17.12.2021 №385 – ІХ «Про визнання пластового 

руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху», Указів 

Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо 

сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні» та від 18 травня 

2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», 

Наказів Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання підтримки 

пластового (скаутського) руху в Україні» від 21.03.2016 за № 294 та «Про 

затвердження Порядку підготовки та допуску до освітньої діяльності в системі 

освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською 

освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом» від 

05 жовтня 2020 р. за № 971/35254 з метою формування станиці Конотоп,  

забезпечення доступності Пласту для кожної дитини Конотопської міської  

територіальної громади, розвитку людського потенціалу, виховання 

креативного, мислячого покоління нової формації, нових лідерів, реформаторів 

та державотворців, підтримки громади щодо залучення та підготовки пластових 

виховників, сприяння розгортанню пластової інфраструктури для реалізації 

пластовими виховниками пластової освітньої програми у відповідності з 

пластовим методом, сьогодні Пласт в Україні – це найсучасніша і перевірена 

століттям методика, яка дозволяє формувати лідерів нової генерації українців 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити комплексну  програму «Розвитку пластового руху в 

Конотопській міській територіальній громаді»  на 2022-2024 роки,  що додається.  

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 



 

 

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

освіти Конотопської міської ради, відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради. 

3. Виконавчому комітету Конотопської міської ради спільно з 

співвиконавцями програми та фінансовим управлінням Конотопської міської 

ради  обсяг фінансування Програми, за рахунок бюджетних коштів, визначати 

щорічно, виходячи з фінансових можливостей бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих її 

виконавцями. 

4. 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. 

5. Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на першого заступника міського голови, заступників 

міського голови, керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу 

обов’язків. 

6. 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.). 
 

 

 

Міський голова                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання ____  сесія 
                                                                                        від __________  2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма  

«Розвитку пластового руху в Конотопській міській 

територіальній громаді»  

на 2022-2024 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2021 



 

 

1.ПАСПОРТ 

комплексної Програми «Розвитку пластового руху в Конотопській міській 

територіальній громаді» на 2022-2024 роки 

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 

08.10.2021 №18  Про розроблення 

проекту Програми «Розвитку 

пластового руху в Конотопській міській 

територіальній громаді» на 2022-2024 

роки 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту  

4. Співрозробники програми  -  

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, 

управління освіти Конотопської міської 

ради, відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради, сектор 

міської ради з питань внутрішньої 

політики, навчальні заклади 

територіальної громади, молодіжна 

організація “Пласт - Національна 

скаутська організація України”,  

громадські організації 

7. Термін реалізації програми 2022-2024 роки 

7.1. 

Етапи виконання програми  

І - 2022 рік.  

ІІ - 2023 рік. 

ІІІ - 2024 рік. 

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: 

виходячи з фінансових можливостей 

бюджету на підставі обґрунтованих 

розрахунків, поданих виконавцями 

програми 



 

 

9.1. коштів бюджету Конотопської 

міської територіальної громади 

виходячи з фінансових можливостей 

бюджету на підставі обґрунтованих 

розрахунків, поданих виконавцями 

програми 

9.2. коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Умови військової агресії Росії проти України, що негативно впливає на 

стабільність соціальної ситуації в українському суспільстві, створюють нові 

виклики до виховання дітей та молоді. Важливим є впровадження на теренах 

Конотопської міської територіальної громади успішної виховної системи, що 

побудована на продержавницькій позиції та ефективність якої доведена 

тривалою практикою. 

Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної 

підтримки пластового, скаутського руху» визнає  понад столітню безперервну 

діяльність Пласту, котрий є частиною всесвітнього скаутського руху,  

українським скаутським рухом, який має беззаперечний історичний внесок в 

громадянську освіту дітей та молоді, здобуття і становлення української 

державності та створює засади державної політики щодо сприяння розвитку 

Пласту в Україні. 

Починаючи з моменту заснування Пласту у 1911 році на теренах України, 

розвинувшись в еміграції, пластовий рух повернувся до України після 

відновлення незалежності у 1991 році та продовжив  свою діяльність на основі 

тих самих цінностей та методів виховання через Молодіжну організацію «Пласт 

- Національна Скаутська Організація України» (надалі - Пласт). Такий 

безперервний, стійкий розвиток Пласту свідчить про наявність 

самодостатнього,  ефективного та адаптованого під потреби громад пластового 

методу.  

Попит на пластову освітню програму серед дітей (і серед їх батьків) у 

Конотопській міській територіальній громаді  на стiльки високий, що кількість 

волонтерів є недостатня, а стихійно створені черги на вступ до Пласту 

нараховують вже десятки дітей.  

Для залучення нових дітей потрібно систематично готувати достатню 

кількість пластових виховників (щоб забезпечувати чисельний ріст Пласту та 

задовільняти запит батьків і їхніх дітей щодо набуття дітьми членства у Пласті). 

Програма ґрунтується на принципі громадсько-державного партнерства 

(суб’єкт-суб’єктної взаємодії) - розвитку рівноправного партнерства між 

пластовим рухом та органами місцевого самоврядування і органами виконавчої 

влади Конотопщини в умовах спільної діяльності. 

Реалізація Програми забезпечить стійкий комплексний розвиток Пласту на 

Конотопщині з метою створення, розподілу та використання матеріальних і 

фінансових ресурсів для реалізації пластової освітньої програми, а також для 

розвитку кадрового потенціалу пластового руху у Конотопській міській 

територіальній громаді.  

 

3.Мета Програми. 

Формування станиці Конотоп, забезпечення доступності Пласту для 

кожної дитини Конотопської міської територіальної громади, розвитку 

людського потенціалу, виховання креативного, мислячого покоління нової 

формації, нових лідерів, реформаторів та державотворців, підтримки громади 



 

 

щодо залучення та підготовки пластових виховників, сприяння розгортанню 

пластової інфраструктури для реалізації пластовими виховниками пластової 

освітньої програми у відповідності з пластовим методом, сьогодні Пласт в 

Україні – це найсучасніша і перевірена століттям методика, яка дозволяє 

формувати лідерів нової генерації українців. 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем. 

 

Заходи Програми скеровані на сприяння духовному, розумовому та 

фізичному розвитку дітей та молоді Конотопської міської териоріальної 

громади, їх соціальній адаптації, підвищенні їх здатності інтегруватися у доросле 

суспільство; формування демократичного світогляду у підростаючого 

покоління; підвищення громадської активності i готовності бути будівничими, i 

дієвими членами громадянського суспільства; пропагування здорового способу 

життя та попередження залежності від токсичних речовин; поширення 

екологічної свідомості, заохочення належного ставлення до довкілля; 

поширення базових економічних знань, формування знань i навичок, необхідних 

для успішної діяльності в умовах ринкової економіки на основі пластової 

методики.  

Розвиток пластового руху потребує постійного  системного підходу 

з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед суспільством. 

У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби: 

 сприяти інституційному та організаційному розвитку Пласту на 

Конотопщині шляхом посилення кадрового потенціалу, реалізації програм, 

проектів, спрямованих на поширення пластової освітньої програми; 

 популяризувати пластовий рух в громаді, із акцентом на залучення до 

руху нових волонтерів; 

 регулярне створення та поширення соціальної реклами пластового 

методу; 

 забезпечити підтримку із залучення та підготовки пластових виховників, 

зокрема інструкторів та адміністраторів Пласту; 

 сприяти всебічному розгортанню та підтримці належної пластової 

інфраструктури в громаді через створення та підтримку молодіжних 

пластових центрів (домівок); 

 імплементувати, під контролем Пласту, пластову освітню програму за 

пластовим методом в громаді, що надасть можливість створення за 

підтримки органами місцевого самоврядування груп, у межах якої 

здійснюється виховна діяльність Пласту - куренів юнацтва і гнізд новацтва 

(пластові виховні частини) у громаді; 

 забезпечити обмін досвідом Пласту Конотопської міської 

територіальної громади із організаціями пластового руху в діаспорах 

Українців; 

 спряти створенню можливості для забезпечення пластовим одностроєм 

пластових виховників та дітей, які здобувають громадянську освіту за 

пластовою освітньою програмою. 



 

 

Досягнення мети Програми можливе за рахунок запровадження у всіх 

районах територіальної громади осередків, де реалізовуватиметься пластова 

освітня (навчально-виховна) програма як сукупність взаємопов’язаних 

компонентів (методик, інструментів, заходів тощо) неформальної та 

інформальної освіти, що спрямована на здобуття компетентностей дітьми та 

молоддю за допомогою пластового методу і створена для досягнення 

призначення пластового руху.  

В рамках виконання Програми відбудеться інституційна підтримка 

розвитку пластового руху, реалізація проектів, спрямованих на досягнення 

пластової освітньої (навчально-виховної) програми як комплексу пластових 

заходів, що передбачають інформаційно-просвітницьку, освітню, методичну, 

оздоровчу діяльність за пластовим і скаутським методом. 

 

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів бюджету Конотопської міської територіальної громади та джерел не 

заборонених чинним законодавством України. Обсяг фінансування Програми, за 

рахунок бюджетних коштів, буде визначатися щорічно, виходячи з фінансових 

можливостей бюджету Конотопської міської територіальної громади на підставі 

обґрунтованих розрахунків, поданих її виконавцями. 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

Комплексна Програма «Розвитку пластового руху в Конотопській міській 

територіальній громаді» розрахована на 2022-2024 роки та розподіляється на 

етапи 2022 рік. – І етап, 2023 рік. – ІІ етап. та 2024 рік. – ІІІ етап.  

 

 

 



 

 

Додаток до комплексної програми 

«Розвитку пластового руху в 

Конотопській міській 

територіальній громаді» 

на 2022-2024 роки 

від _____________ 2021 року 

 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми  

 

Строк 

викон

ання 

заход

у 

Виконавці Джерела 

фінансування  

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1. Проведення презентацій пластового руху та пластової методики  

1.1. Проведення ознайомчих пластових 

семінарів, конференцій та інших 

заходів  для осіб, зацікавлених 

пластовою виховною методикою 

потенційних пластових виховників та 

інструкторів в різних галузях 

життедіяльності територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

2022- 

2024 

роки  

Відділ у справах молоді 

та спорту, управління 

освіти Конотопської 

міської ради, відділ 

культури і туризму 

Конотопської міської 

ради, сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої політики, 

навчальні заклади 

територіальної 

громади, молодіжна 

організація “Пласт - 

Національна скаутська 

організація України”, 

громадські організації 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Конотопської міської 

територіальної 

громади на підставі 

обґрунтованих 

розрахунків, поданих 

виконавцями 

програми 

0,00  

Всебічний розвиток національно 

свідомої особистості через набуття 

та практичне закріплення пластових 

знань, вмінь та навичок. 

 

Якісна підготовка та постійне 

підвищення кваліфікації керівників 

пластових гуртків та інструкторів.  

 

Соціальна адаптація та підвищення 

здатності дітей та молоді 

інтегруватися у доросле 

суспільство. 

 

1.2. Проведення презентацій пластової 

методики виховання учням 

загальноосвітніх шкіл та позашкілля 

територіальної громади з метою 

популяризації Пласту 

0,00 

1.3. Проведення презентацій пластової 

методики виховання учням та 

студентам в ДПТНЗ, ЗФПО, ВНЗ 

територіальної громади 

0,00 



 

 

1.4 Проведення презентацій пластової 

методики виховання у закладах 

культури територіальної громади 

0,00 Формовання демократичного 

світогляду у підростаючого 

покоління та 

 підвищення громадської активності 

i готовності бути будівничими, i 

дієвими членами громадянського 

суспільства.  

 

Формовання здорового способу 

життя та критичного погляду на 

залежності від речовин та ідеологій 

що ведуть до фізичного та 

морального-духовного знищення 

особистості. 

 
Поширення екологічної свідомості, 

заохочення належного ставлення до 

довкілля.  

 
Набуття та  сформовані базові 

знання економіки бізнесу та права, 

для успішної фінансової діяльності в 

Конотопській міській 

територіальній громаді та підняття  

економічного 

розвитку регіону.  

 

1.5.     

2. Проведення масових заходів за пластовою та скаутською методою, направлених на всебічне виховання та 

самовиховання  Українців. 

2.1. Мистецького спрямування   

 

 

 

 

2022- 

2024 

роки 

Відділ у справах молоді 

та спорту, управління 

освіти Конотопської 

міської ради, відділ 

культури і туризму 

Конотопської міської 

ради, сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої політики, 

навчальні заклади 

територіальної 

громади, «Пласт» 

НСОУ, громадські 

організації 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Конотопської міської 

територіальної 

громади на підставі 

обґрунтованих 

розрахунків, поданих 

виконавцями 

програми 

0,00 

2.2. Благодійного спрямування  0,00 

2.3. Інтелектуального спрямування  0,00 

2.4. Екологічного спрямування  0,00 

2.5 Туристично-краєзнавчого 

спрямування  

0,00 

2.6. Військово-патріотичного 

спрямування  

0,00 

2.7. Спортивного спрямування 0,00 

2.8. Релігійно-духовного та науково-

дослідницького спрямування  

0,00 

3. Інформаційна діяльність  про пластовий рух 

3.1. Розробка, поширення інформаційних 

матеріалів про пластовий рух, 

методику його виховання  

 

 

 

2022- 

2024 

роки 

Відділ у справах молоді 

та спорту, сектор 

міської ради з питань 

внутрішньої політики, 

«Пласт» НСОУ, 

громадські організації 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Конотопської міської 

територіальної 

громади на підставі 

обґрунтованих 

розрахунків, поданих 

виконавцями 

програми 

0,00 

3.2. Здійснення інформаційного 

супроводу щодо проведених заходів 

на офіційному веб-сайті Конотопської 

міської ради, у соціальних мережах і 

засобах масової інформації області 

0,00 

Міський голова                                                                                           Артем СЕМЕНІХІН



 

 

8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

 збільшення відсотку впізнаваності і довіри до Пласту у Конотопській міскій 

територіальній громаді серед  учнів, молоді; 

 забезпечення поінформованості жителів громади про пластовий 

рух,  його історію та виховання дітей і молоді на основі пластової методики 

виховання, з метою протидії негативному впливу інформаційної пропаганди 

іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, що здійснюють психологічний 

тиск на українське суспільство, з метою поширення неправдивих відомостей про 

сучасні події та історичне минуле українського народу; 

 підвищення обізнаності серед молоді про пластову освітню програму і 

пластовий метод (щонайменше 50% студентів і учнів середньої школи матимуть 

базові знання про Пласт); 

 збільшення до 2025 року кількості волонтерів Пласту у Конотопській міській 

територіальній громаді  до щонайменше 15 пластових виховників (а також 

інструкторів та адміністраторів); 

 збільшення кількості молодіжних пластових центрів (домівок), які стануть 

доступними для всієї молоді, незалежно від місця проживання дитини чи молодої 

людини; 

 забезпечення доступності освітньої пластової програми за пластовим методом 

для всіх дітей; 

 збільшення кількості дітей, включених до Пласту на Конотопщині, а також 

молоді залученої до волонтерської діяльності (ціль – до 2025 року охопити 15% 

учнівської молоді, охопленої різними формами пластової освітньої програми, 

передусім через створення громадсько-активних соціальних середовищ); 

 

 

9.Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, відділ міської ради у справах молоді та спорту. 

співвиконавцями  - управління освіти Конотопської міської ради, відділ культури і 

туризму Конотопської міської ради, сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики, навчальні заклади територіальної громади, молодіжна організація “Пласт - 

Національна скаутська організація України”,  громадські організації 

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

за результатами року. 

 

 

Міський голова                                                           Артем СЕМЕНІХІН  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


