
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

         до проекту рішення Знам’янської міської ради «Про внесення  доповнення до 

Міської програми  патріотичного виховання населення на період до 2017 року» 

 
 

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

      Доповнення до Міської програми  патріотичного виховання населення на період до 

2017 року розділ ІV окремими пунктами та заходами, які не були враховані на час 

створення програми та у зв’язку з подіями в АТО та на сході країни. 

 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

Широка поінформованість та обізнаність громадськості та учнівської молоді про 

історію, культуру, традиції рідного краю. Реалізація державної політики у сфері 

патріотичного виховання населення. 

 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 

Суспільні наслідки прийняття рішення – формування у молоді високої патріотичної 

свідомості, національної гідності для виконання громадського і конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів України; 
 

4. Механізм виконання рішення: 

Рішення розповсюджується у профільних відділах. Проводиться відповідна робота. 

Координатор роботи з патріотичного виховання населення – відділ молоді, спорту 

та охорони здоров’я доповідає про хід виконання Програми на сесії міської ради. 

Інформація про заходи з реалізації програми висвітлюється у ЗМІ. 

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

зміни до існуючого рішення ради): 
 Стара редакція З урахуванням змін 

1. Продовжити добірку розповідей патріотичного 

виховання населення про земляків – учасників 

бойових дій у ВВв 1941-1945 років та 

висвітлювати в засобах масової інформації 

Продовжити добірку розповідей 

патріотичного виховання населення про 

земляків – учасників бойових дій у другій 

світовій війні протягом 1941-1945 років 

та висвітлювати в засобах масової 

інформації 

Новий пункт Проведення тематичних зустрічей із 

залученням військовослужбовців, 

учасників АТО, ветеранів визвольних 

змагань, істориків, волонтерів тощо 

Новий пункт Створення в закладах  культури 

фотовиставок та виставок, 

аматорських і професійних творчих 

робіт з патріотичної тематики 

(Холодноярська республіка, 

Карпатська Україна, боротьба ОУН-

УПА, Революція Гідності, АТО. 



2. Продовжити впорядкування і догляд за 

меморіалами, розташованими на території 

навчальних закладів, трудових колективів та 

клубів 

 

 

Продовжити впорядкування і догляд за 

меморіалами, розташованими на 

території міста 

 Організовувати та проводити зустрічі за 

«круглим столом» із запрошенням фронтовиків, 

учасників Другої світової війни, ветеранів. 

Організовувати та проводити зустрічі за 

«круглим столом» із запрошенням 

фронтовиків, учасників Другої світової 

війни, ветеранів праці та учасників АТО 

 Новий пункт Для проведення уроків та 
виховних годин створити 
електронний банк даних "Із життя 
земляків, що віддали життя за 
Україну". 
 

 Новий пункт Забезпечити проведення в закладах освіти 

міста заходів, спрямованих на 

формування психологічної та фізичної 

готовності старшокласників до виконання 

громадського та конституційного 

обов'язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності 

держави, підвищення престижу і розвиток 

мотивації старшокласників до державної 

та військової служби. 

 Новий пункт Проведення культурно-мистецьких та 

просвітницьких  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, 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,  та ін.. 

 Новий пункт Організація культурно - просвітницької 

подорожі на козацьки фестиваль до 

«Холодний Яр» (квітень). 

 Новий пункт Проведення тематичних екскурсій  та 

вело походів по місту Знам’янка та в 

межах знам’янського району, з метою 

популяризації історії і духовних традицій. 

 Новий пункт Здійснення заходів з видання історичних 

та довідкових матеріалів про туристко - 

краєзнавчу роботу в місті.. 

 Новий пункт Організація міських фестивалів, 

заходів та акцій патріотичного 

спрямування.  



Проведення міського етапу 

всеукраїнської акції «Бібліотека 

українського воїна» та 

культурологічних заходів 

спрямованих на підтримку воїнів 

АТО. 

 

 

 

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

іншого місця оприлюднення:  

Проект даного рішення оприлюднено на офіційному сайті Знам’янської міської 

ради  «    » _____________ 2016 року. 

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

"___ " __________ 2016 року 

 

Начальник відділу молоді та спорту     Р.Ладожинська 

 

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

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  сесія Знам`янської міської ради 

                          сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                 2016  року        № 

м. Знам`янка 

 

Про внесення  доповнення до Міської програми   

патріотичного виховання населення  

на період до 2017 року 

 

 Відповідно до Законів України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,  Указу 

Президента України від 25 жовтня 2002 року №948 «Про Концепцію допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», керуючись ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада  

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести доповнення до розділу ІV  «Основні заходи щодо реалізації Програми» 

Міської програму   патріотичного виховання населення на період до 2017 року, 

затвердженої рішенням міської ради від 18 жовтня 2013 року №1071. 

 

VІ. Основні заходи щодо реалізації Програми 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

здійснення 

патріотичного 

виховання населення 

Організація постійно діючих 

краєзнавчих та патріотичного 

спрямування рубрик в газеті 

«Знам’янські вісті» та на 

офіційному вебсайті міської 

ради 

2013-2017 

роки 

Редакція газети 

«Знам’янські 

вісті», відділ 

культури і 

туризму, 

структурні 

підрозділи 

міськвиконкому 

Широка 

поінформованість 

та обізнаність 

громадськості та 

учнівської молоді 

про історію, 

культуру, 

традиції рідного 

краю, визначних 

особистостей, які 

народились, 

навчалися, 

працювали у 

місті 

Придбання краєзнавчої 

літератури для бібліотек міста 

2013-2017 

роки 

Відділ культури і 

туризму 

Створення бібліографічних 

покажчиків за персоналіями та 

тематикою визначних осіб та 

подій рідного краю з 

представленням у мережі  

Інтернет 

2013-2017 

роки 

Відділ культури і 

туризму 

 

 

 

 

Продовжити добірку 

розповідей патріотичного 

виховання населення про 

земляків – учасників бойових 

дій у другій світовій війні 

протягом 1941-1945 років та 

висвітлювати в засобах 

масової інформації 

2013-2017 

роки 

Редакція газети 

«Знам’янські 

вісті» 

 

 

  Проведення тематичних 

зустрічей із залученням 

військовослужбовців, 

учасників АТО, ветеранів 

визвольних змагань, істориків, 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму   

 



волонтерів тощо 

  Створення в закладах  

культури фотовиставок та 

виставок, аматорських і 

професійних творчих робіт з 

патріотичної тематики 

(Холодноярська республіка, 

Карпатська Україна, боротьба 

ОУН-УПА, Революція 

Гідності, АТО. 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

2 Організація 

проведення масових 

заходів з дітьми та 

молоддю, 

спрямованих на 

формування 

патріотизму 

Міський етап військово-

патріотичної спортивної гри 

«Зірниця» 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти Збільшення 

кількості учнів, 

які беруть участь 

в очно-заочних 

масових заходах 

патріотичного 

спрямування, які 

формуватимуть 

кращі якості 

патріота з 

активною 

життєвою 

позицією 

 

формування у 

молоді високої 

патріотичної 

свідомості, 

національної 

гідності для 

виконання 

громадського і 

конституційного 

обов’язку щодо 

захисту 

національних 

інтересів 

України; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цілеспрямоване 

та системне 

оволодіння 

призовниками 

патріотичними 

знаннями як 

основи їх 

патріотичної 

вихованості; 

- 

формування у 

призовників 

Виставка-конкурс робіт з 

науко-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість – тобі 

Україно!» 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти 

Сприяти участі у 

Всеукраїнському фестивалі 

дитячої творчості, 

присвячений Всесвітньому 

Дню Землі 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти 

Сприяти діяльності музеїв 

бойової слави на базі 

навчальних закладів 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти 

Для проведення уроків та 

виховних годин створити 

електронний банк даних 

"Із життя земляків, що 

віддали життя за 

Україну". 
 

2016-2017 Відділ освіти 

Продовжити впорядкування і 

догляд за меморіалами, 

розташованими на території 

міста 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти, 

громадські 

організації, 

трудові 

колективи (за 

згодою) 

Продовжити реалізацію у місті 

обласної акції «Зірка пам’яті» 

та «Ветеран он-лайн» 

2013-2017 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення, відділ 

освіти, 

структурні 

підрозділи 

міськвиконкому 

Забезпечити проведення в 

закладах освіти міста заходів, 

спрямованих на формування 

психологічної та фізичної 

готовності старшокласників до 

виконання громадського та 

конституційного обов'язку 

щодо відстоювання 

національних інтересів та 

незалежності держави, 

підвищення престижу і 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти 

 



розвиток мотивації 

старшокласників до державної 

та військової служби. 

гордості та 

поваги до 

символів держави 

- Герба, Прапора, 

Гімну України та 

інших атрибутів і 

символіки нашої 

держави; 
 

Організувати та провести 

заходи, спрямовані на 

формування громадянськості 

сприяння розвитку 

учнівського самоврядування  

2016-2017 

роки 

Відділ освіти 

 

 

 

 

Продовжити діяльність 

спеціалізованого формування 

«Мобільний консультаційний 

пункт соціальної роботи» 

2013-2017 

роки 

 

ЦСССДМ 

 

 

Забезпечити роботу постійно 

діючих виставок краєзнавчої 

літератури та експонатів з 

історії, культури і традицій 

рідного краю 

2013-2017 

роки 

Відділ культури і 

туризму 

 

 

Розробити та впровадити в дію 

локальні тематичні туристські 

маршрути за напрямком 

історично-краєзнавчого 

профілю 

2013-2017 

роки 

Відділ культури  і 

туризму 

 

Організовувати та проводити 

зустрічі за «круглим столом» 

із запрошенням фронтовиків, 

учасників Другої світової 

війни, ветеранів праці та 

учасників АТО 

2013-2017 

роки 

Відділ освіти, 

ТУ№12, 

професійний 

ліцей №3 

  Провести в закладах культури 

міста вечори пам’яті, круглі 

столи, книжкові виставки, 

фотовиставки, вечори поезії, 

виставки декоративно- 

ужиткового мистецтва 

краєзнавчого спрямування, а 

також зустрічі з лауреатами 

обласних краєзнавчих премій 

2013-2017 

роки 

Відділ культури і 

туризму 

Взяти участь в обласному 

огляді- конкурсі «Кращий 

музей Кіровоградщини» 

2013-2017 

роки 

Відділ культури 

та туризму 

  Проведення культурно-

мистецьких та просвітницьких  

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, 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 

2017 рік Відділ культури і 

туризму  

 



України,  та ін.. 

  Організація культурно - 

просвітницької подорожі на 

козацьки фестиваль до 

«Холодний Яр» (квітень). 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

  Проведення тематичних 

екскурсій  та вело походів по 

місту Знам’янка та в межах 

Знам’янського району, з 

метою популяризації історії і 

духовних традицій. 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

  Здійснення заходів з видання 

історичних та довідкових 

матеріалів про туристко - 

краєзнавчу роботу в місті.. 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

  Організація міських 

фестивалів, заходів та акцій 

патріотичного спрямування.  

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

  Проведення міського етапу 

Всеукраїнської акції 

«Бібліотека українського 

воїна» та культурологічних 

заходів, спрямованих на 

підтримку воїнів АТО. 

2016-2017 Відділ культури і 

туризму  

 

 

 
 

2.Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови   В.Загородню та керуючу справами виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради І.Ратушну. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури, молоді та спорту (гол.Ю.Сопільняк). 

 

 

    Міський голова    С.Філіпенко 

 

  


