
 
           ПРОЕКТ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської 

ради сьомого скликання 

«Про затвердження Програми національно-патріотичного 

виховання в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:  

Згідно Указу Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»; 

Указу Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; 

Указу Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та 

зміцнення її обороноздатності»; 

Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схваленої Указом 

Президента України від 25.10.2002 № 948; 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони 

України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки»; 

наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо 

посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»; 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири 

виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; 

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 №687; 

наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 №276 «Про внесення змін до Положення про 

Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»). 

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, в умовах сучасних викликів і загроз усе 

більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, яке є духовно-

моральним і соціальним у своїй основі та залежить від соціального середовища, виховання. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування в особистості ціннісного 

ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої 

позиції. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до 

виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні 

умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в 

різних сферах науки, техніки, соціального життя, динамічно оволодіває сучасними комунікаційними 

технологіями. Усе це створює сприятливі умови для розвитку військово-патріотичного виховання як 

пріоритетної сфери соціального життя країни.  

Сучасний етап розвитку України особливо потребує від органів державної влади та суспільних інституцій 

здійснення системних заходів, спрямованих на військове-патріотичне виховання молоді. З цією метою 

підготовлено проект Програми національно-патріотичного виховання в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки. 

 

2. Потреба і мета прийняття рішення:  

Метою Програми є удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення в місті Знам’янка, 

спрямованої на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов’язку на основі 

національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування мотивації до військово-спортивної 

загартованості, готовності до захисту Вітчизни; формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, 

соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, упровадження принципів 

українознавства; сприяння духовно-моральній єдності суспільства. 

Основними шляхами реалізації Програми є: 

1) проведення заходів, у тому числі акцій, фестивалів, концертів, конкурсів, виставок, науково-

практичних конференцій та семінарів з військово-патріотичного виховання; 

2) популяризація і проведення військово-патріотичних ігор для учнів з метою пропагування фізичної 

підготовки та витривалості, рекламування позитивного сприйняття військової служби, формування 

відповідальності і самодисципліни; 

3) формування потенціалу педагогічних кадрів з питань патріотичного виховання дітей та молоді в 

системі освіти; 

4) приведення у відповідність до вимог матеріально-ресурсної бази навчальних закладів, необхідної 

для викладання предмету «Захист Вітчизни»; 

5) залучення учнівської та студентської молоді області до пошукової та експедиційної діяльності; 



6) підвищення педагогічної культури батьків із питань патріотичного, духовно-морального виховання, 

підтримки й пропаганди сімейних цінностей; 

7) налагодження ефективної співпраці навчальних закладів з військовими частинами, міськими 

військовими комісаріатами, військовими навчальними закладами, громадськими організаціями з 

питань військово-патріотичного і фізичного виховання учнівської молоді; 

8) висвітлення подій військово-патріотичного напрямку у засобах масової інформації, 

інтернетресурсах. 

 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідкиприйняття рішення:  

Програма національно-патріотичного виховання в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки забезпечить 

безперервність, наступність і перспективність процесу виховання патріотизму, духовності, формування 

національної гідності, високих моральних якостей, готовності до захисту Вітчизни.Зменшення кількості 

злочинів серед допризовної і призовної молоді, а також випадків ухилення від проходження військової 

служби у Збройних Силах УкраїниПідняття рейтингу військовослужбовця – захисника Батьківщини. 

 

4. Механізм виконання рішення:  

Головними виконавцями заходів проекту Програми є Знам’янський об’єднаний міський військовий 

комісаріат, відділи освіти, культури і туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

молоді та спорту , Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді при Знам’янсьому виконавчому 

комітеті. 

 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради):  

не потребує. 

 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення:  

Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.  

 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

 

15 червня 2016 року  Депутатська фракція ВО «Свобода» у Знам’янській міській раді 7 скликання               

голова фракції                         ____________________                                                   Ю.Майборода 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

«_____» _____________  2016 р.  підпис Н. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Знам’янська міська рада  __________ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  № __________ 

від ___________ 2016 року 

 

 

Про затвердження Програми національно-

патріотичного виховання в місті 

Знам’янка  на 2016-2020 роки 

 

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

Україні», з метою національно-патріотичного виховання молоді міста, 

враховуючи пропозицію депутатської фракції ВО «Свобода» Знам’янської 



міської ради 7 скликання, висновки постійних комісій, Знам’янська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання в місті 

Знам’янка  на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення №1071 Сорок шостої  

сесії Знам’янської міської ради шостого скликання від 18 жовтня 2013  року. 

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому врахувати відповідні зміни в 

затверджений бюджет міста Знам’янка на 2016 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку міста та з питань освіти, культури, 

молоді та спорту. 

 

Знам’янський міський голова                                                   Філіпенко С.І. 

  



 

ПРОГРАМА 

національно-патріотичного виховання в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки 

Загальні положення 

Програма розроблена на виконання повноважень Знам’янською міською радою у сфері національно-

патріотичного виховання молоді на виконання Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів 

України, інших нормативно-правових державних актів та державної Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 

Мета і завдання Програми 

Метою цієї Програми є національно-патріотичне виховання молоді міста Знам’янка. 

Основними завданнями є: 

- залучення молоді до участі у збереженні і підтримки єдності українського суспільства, у громадському 

русі задля громадянського миру і злагоди; 

- сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших офіційних утворень, що 

сприяють обороноздатності України та охороні Державного кордону України; 

- сприяння розвитку цілісного світогляду у молоді на засадах української національної солідарності й 

соціальної справедливості; 

- сприяння розвитку громадської активності й суспільно-політичної свідомості серед молоді; 

- духовного розвитку населення міста; 

- запобігання моральній, ціннісній, світоглядовій та фізичній деградації молоді; 

- сприяння екологічній свідомості молоді, дбайливому ставленню до навколишнього середовища; 

- сприяння справі оборони України через військово-патріотичне виховання молоді й підготовку збройного 

захисту держави; 

- сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-

патріотичного виховання; 

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, дитячих і молодіжних 

громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні 

патріотів України; 

- залучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання; 

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, 

героїчного минулого і сучасного українського народу, збереження національної пам’яті українців; 

- підтримка професійної й самодіяльної творчості, спрямованої на утвердження патріотизму серед молоді. 

Основні напрями реалізації Програми 

1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою; 

2. Фінансове забезпечення Програми; 

3. Сприяння діяльності клубів, центрів національно-патріотичного виховання, позашкільних закладів, 

волонтерських центрів, митців й мистецьких об’єднань, інших громадських організацій, які здійснюють 

патріотичне виховання молоді; 

4. Створення комунального закладу військово-спортивного патріотичного виховання Знам’янської міської 

ради. 

4. Залучення громади до вдосконалення та практичного втілення Програми 

Заходи з реалізації Програми 

І. Проведення організаційних заходів для реалізації Програми: 

- створення Ради міста Знам’янки з організації та контролю виконання Програми національно-

патріотичного виховання в місті Знам’янці  на 2016-2020 роки з представників громадських організацій 

(об’єднань) та представників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування (Рада Програми). До 

функцій громадської ради Програми входитиме актуалізація, деталізація Програми, відбір виконавців 

заходів Програми, контроль за реалізацією Програми тощо; 

- проведення Радою Програми двічі на рік протягом 2016-2020 років, у січні та у липні щороку, конкурсів 

проектів заходів для реалізації Програми серед громадських організацій (об’єднань) та ініціативних груп 

громадян, що мають національно-патріотичне спрямування. Визначення за результатами конкурсів переліку 

заходів на виконання Програми та їх виконавців з календарними планами та обсягами і джерелами 

фінансування для рекомендації до затвердження відповідними органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування або їх виконавчими структурами; 

- Залучення лідерів молодіжних і дитячих громадських організацій, молодих депутатів місцевих рад, 

зокрема, шляхом діяльності дорадчих органів при органах влади, до вирішення проблемних питань, що 

стосуються дітей і молоді. 

- Перевірка результатів дії Програми методом соціологічного дослідження та підведення статистичних 

підсумків кількості молодих людей, що організовують або добровільно долучаються до заходів з 

національно-патріотичного виховання. 

ІІ. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді міста Знам’янка: 

1. Організація вишкільних заходів: 



- Таборування молоді спільно з молодіжними організаціями (об’єднаннями) патріотичного спрямування 

(назва і дата проведення (місяць, регулярність) таборів); 

- Проведення одноденних піших мандрівок «назва»; 

- Щорічна поїздка у січні місяці на станцію Крути Київської області, для вшанування Героїв Крут; 

- Щорічна поїздкау квітні-травні на вшанування борців за волю України до Холодного Яру; 

- Надання фінансової та організаційно-методичної допомоги громадським організаціям (об'єднанням) 

національно-патріотичного спрямування у проведенні військово-історичних фестивалів, військово-

патріотичних зборів, реконструкцій воєнно-історичнихподій,військово-патріотичнихігортавійськово-

спортивнихтаборівдлямолоді; 

- Розробленняівпровадженняскаутського(«пластового») та сокільськоготипуметодик,якими 

формуваласьізберігаласьукраїнськаідентичністьвчаси 

бездержавностіУкраїни,підготовкаорганізаторів,інструкторів,виховниківівишкільниківдлязаходівтаборовог

отипунаціонально-патріотичногоспрямування,утомучислійзелементамивійськово-патріотичноїпідготовки; 

- Вивчення питання щодо впровадження єдиної комплексної системи ігрових форм військово-патріотичного 

спрямування на основі Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

шляхом інтегрування існуючих ігор «Котигорошко», «Козацький гарт», «Сокіл», «Заграва»; 

- Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з Знам’янським військкоматом та 

учасниками АТО для молоді з елементами військової підготовки. 

2. Видання брошури та інших поліграфічних матеріалів (плакатів, наліпок, банерів тощо) «Мешканці 

Знам’янщини у боротьбі за волю України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів 

образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та фестивалів спрямованих на 

реалізацію завдань Програми; 

3. Облаштування пам’ятних місць та знаків в місті Знам’янці, пов’язаних з боротьбою за волю України. 

4. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах міста заходів на тему 

національно-патріотичного виховання: 

- проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з залученням військовослужбовців, 

учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, істориків, волонтерів тощо; 

- створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі фотовиставок та виставок 

учнівських, аматорських і професійних творчих робіт з патріотичної тематики (Холодноярська республіка, 

Карпатська Україна, боротьба ОУН-УПА, Революція Гідності, АТО тощо); 

- створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків у всіх комунальних та 

державних закладах міста, організація заходів прямої волонтерської допомоги учасникам російсько-

української війни; 

5. Проведення національно-патріотичних фестивалів «Холодний Яр» (у липні), «Ше.фест» (у серпні), 

«Зашків» (у червні), «ЗаСіч» (у вересні). 

6. Проведення екологічних рейдів, акцій, екскурсій, конкурсів тощо. 

7. Проведення тематичних зустрічей із відомими особистостями, здобутки яких сприяють розвитку України, 

сучасної національної держави, успішними молодими людьми, що мають суспільний авторитет, молодими 

науковцями, молодими учасниками російсько-української війни у Донецькій та Луганській областях. 

8. Удосконалювати матеріально-технічну базу та оновлювати експозиції музеїв, 

куточків Бойової слави у навчальних закладах міста, доповнити їх розділами про 

періоди національно-визвольних змагань та російсько-української війнив Донецькій та 

Луганській областях. 
9. Розроблення методик для вироблення культури щорічного відзначення Дня 

Героїв,ДняМатері,дняСвятогоМиколаятаінших націєтворчихтрадицій. 

10. Розробленняпрограміметодикпо залученнюдітей імолодідоучасті 

удержавотворчомупроцесі,громадськомурусідлярозвиткуполітичноїкультуришляхомпрове

денняекскурсійворганахвиконавчої влади,місцевогосамоврядуваннятощо. 

11. Проведення спільно з інститутами громадянського суспільства заходів, приурочених 

до визначних та  пам'ятних дат української історії, а також державних свят України, 

зокрема Дня Героїв Крут, Дня рідної мови, дня народження Лесі Українки, 

Шевченківських днів, Дня вшанування Героїв Коліївщини, Днів вшанування Героїв 

Холодного Яру, Дня пам’яті жертв ІІ світової війни, Дня пам’яток історії, Дня 

українського кіно, Дня захисника України, Покрови – свята українського війська, Дня 

української мови та писемності, Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору, Дня Гідності 

та Свободи, Всесвітнього дня волонтерів, Дня Збройних Сил України. 

12. Інформування мешканців міста Знам’янка про Програму та її заходи: 
- публікації в комунальних засобах масової інформації та на сайті місцевого органу виконавчої влади й 

місцевого самоврядування; 



- створення та розміщення медіапродукцїї; 

- створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо. 

III. Фінансування заходів на виконання Програми, затверджених відповідно до рекомендацій Ради 

Програми, здійснюється зокрема й на засадах співфінансування з виконавцями, але не виключно, на такі 

потреби: 

- придбання грамот, подарунків, квітів, матеріалів, інвентарю тощо; 

- покращення матеріально-технічної бази; 

- оплата послуг лекторів та інструкторів для безпосереднього проведення заходів Програми; 

- оренда приміщень, сплата комунальних послуг, оренда інвентарю та обладнання для реалізації Програми; 

- оплата інформаційних послуг, послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів та супутніх 

витрат; 

- оплата послуг з виготовлення поліграфічної продукції, брошур, книжок, світлин, відеороликів, художніх, 

драматичних, музичних творів тощо; 

- оплата транспортних послуг та пального для реалізації заходів Програми. 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським 

бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Додаток №1  

до Програми 

національно-патріотичного виховання  

в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Назва: Програма національно-патріотичного виховання в місті Знам’янка  на 2016-2020 роки. 

Підстава для розробки Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Замовник: Знам’янська міська рада. 

Виконавець: структурні підрозділи виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування. 

Мета Програми: розвиток морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, популяризація кращих 

здобутків національної культурної і духовної спадщини. 

Загальні обсяги фінансування: (сума запропонована постійними комісіями) тис.грн. міського бюджету. 

Очікувані результати: значне підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, підвищення 

громадянської активності й суспільно-політичної свідомості, готовність молоді до оборони України, 

національної безпеки та захисту державних кордонів й цілісності держави, попередження антидержавних 

настроїв та проявів сепаратизму в місті Знам’янка. 

Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку містата 

Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту. 
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