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сесія 7 скликання

Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання на 2021 - 2025 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні», Указом Президента України від 18
травня 2019 року № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020
року № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»
враховуючи засади державної політики щодо відновлення, збереження та
вшанування національної пам’яті про боротьбу та борців за незалежність
України у XX столітті, визначені Законами України «Про правовий статус та
вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про
визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового,
скаутського руху», постановою Верховної Ради України від 12 травня 2015 року
№ 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої
рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року №921, у
зв’язку із закінченням терміну дії Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016
року № 224 (зі змінами), враховуючи клопотання обласної державної
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань: освіти,

релігії, культури, молоді та спорту, з питань економіки, фінансів та бюджету,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Обласну цільову соціальну програму національнопатріотичного виховання на 2021 - 2025 роки (далі - Програма), (з додатками 1 5 що додаються).
2. Рекомендувати:
2.1. Районним державним адміністраціям, сільським, селищним та
міським радам розробити та затвердити програми національно-патріотичного
виховання на 2021-2025 роки та забезпечити їх виконання.
2.2. Обласній державній адміністрації, районним державним
адміністраціям, сільським, селищним та міським радам:
2.2.1. Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.
2.2.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного, інших місцевих
бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку при
формуванні відповідних бюджетів, передбачати видатки на фінансування
заходів Програми.
2.3.3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації,
районним державним адміністраціям, сільським, селищним та міським радам
інформувати про хід виконання Програми Департамент соціальної та
молодіжної політики обласної державної адміністрації, відповідно до Порядку
формування,
фінансування і моніторингу виконання регіональних
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5
скликання від 10 листопада 2006 року № 145 (зі змінами відповідно до рішення
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №469).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань: освіти, релігії, культури, молоді та спорту
(Замкова Н.Л.), економіки, фінансів та бюджету (Коровій В.В.).

Голова обласної Ради

В.СОКОЛОВИЙ

Додаток 1
до рішення___сесії обласної Ради 8 скликання
від_____________2020 року №

Додаток 1
до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного
виховання на 2021 - 2025 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного
виховання на 2021 - 2025 роки (далі - Програми) базується на основі принципів
національної самобутності Українського народу, його консолідації навколо
спільного майбутнього, національної державності Українського народу,
захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування
спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови
Української держави.
Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити
майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити
національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної
свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції.
Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню
народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає
трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури
особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні
пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму,
свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для
зростання добробуту народу. З огляду на це, патріотизм є нагальною потребою
держави, особистості та суспільства.
Програма враховує індикатори ефективності і ціннісні орієнтири,
визначені Стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженою
Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286, Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1233-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання на період до 2025 року» враховує засади державної політики щодо
відновлення, збереження та вшанування національної пам'яті про боротьбу та
борців за незалежність України у XX столітті, визначені Законами України
«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у
XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», «Про визнання пластового руху та особливості державної
підтримки пластового, скаутського руху», постановою Верховної Ради України
від 12 травня 2015 року № 3 73-VIII «Про вшанування героїв ЩЮ та
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та мшюді»,

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період
до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21
лютого 2020 року №921.
Процес трансформаційних змін, який відбувається у сфері національнопатріотичного виховання молоді, потребує вирішення низки проблем:
- недостатньо системний характер формування активної громадянської
позиції задля утвердження національної ідентичності громадян на основі
духовних цінностей Українського народу, національної самобутності;
- недостатній рівень громадсько-патріотичного, військово-патріотичного
та духовно-морального виховання;
- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних
орієнтирах груп суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються
протилежні погляди на минуле і майбутнє нації;
- наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості,
розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних століттями
бездержавності, тоталітарною добою, голодоморами та політичними
репресіями української духовно-культурної спадщини та історичної пам'яті, що
створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави
місцевих ідентичностей та мовних конфліктів;
недостатня поінформованість населення про історичні факти героїчної
боротьби та визволення від поневолення Українського народу і здобуття
незалежності України;
відсутність цілісносного національного мовно-культурного простору,
стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку
української мови;
наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній
сферах України;
відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики
щодо національно-патріотичного виховання
недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері
формування громадянськості з країнами євроатлантичного простору;
мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та
незалежності України;
недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей та
молоді, проектами та заходами із національно-патріотичного виховання
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання
- недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері
національно-патріотичного виховання та їх слабка інституційна спроможність.
Недостатність уваги до національно-патріотичного виховання впродовж
усіх років незалежності України призвела до появи загрозливих чинників.
Відповідно до аналітичного звіту з проведення репрезентативного
соціологічного дослідження становища молоді в Україні (2019 рік),
проведеного Державним вищим навчальним закладом «Університет
банківської справи» на замовлення Міністерства молоді та спорту^країни,
формування національно-патріотичної свідомості як один із/ртайбільш

затребуваних напрямків державної політики визначили лише 26,6% опитаних
молодих людей.
44,1% вважають себе скоріше патріотично налаштованою людиною і
лише 27,7% респондентів ствердно відповіли, що вважають себе патріотично
налаштованою людиною.
За результатами опитування 24,2 % молоді готова захищати Україну зі
зброєю в руках у разі мобілізації та 3,2 % молоді серед усіх опитаних уже брали
або бере участь у військових діях; 60,5 % молодих людей готові
захищати незалежність і територіальну цілісність України ненасильницькими
методами, такими як волонтерство, благодійність.
На запитання «Якою мовою ви, зазвичай, спілкуєтеся?», 53,8% відповіло,
що спілкуються українською мовою в сім’ї, 52,9 % - на роботі, у школі/виші,
43,1 - із друзями та знайомими.
Лише 49,8% опитаної молоді хоче жити в Україні. 9,5% молоді шукає
можливість виїхати за кордон, а 4,9 % молоді віком від 14 до 34 років планує
емігрувати з України найближчим часом.
Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність здійснення
системних та узгоджених дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо реалізації
єдиної політики у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного
та духовно-морального виховання у Вінницькій області, формування
української ідентичності, що сприятиме єдності та консолідації українського
суспільства.
Визначення мети Програми
Метою Програми є удосконалення та розвиток комплексної системи
національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження
української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних
(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), принципів
любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт,
національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського
обов’язку та зміцнення якостей патріота та громадянина України як
світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та
забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого
громадянина-патріота Української держави,
представника української
національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості,
активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних
цінностей.
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та
етапи виконання Програми
Вибір шляхів та засобів розв’язання зазначених проблем зумовлюється
процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними
викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення
системи національно-патріотичного виховання, що має набути характеру
системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, закладів освіти, інститутів громадянського

суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої
національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.
Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням
економічної ситуації в країні, насамперед, необхідністю залучення
позабюджетних коштів.
Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення
системного та комплексного підходу до вирішення проблем національнопатріотичного виховання, залучення додаткових людських та матеріальних
ресурсів.
Реалізація Програми передбачається на 2021 - 2025 роки.
Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- формування української громадянської ідентичності - здійснення заходів,
спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних
(національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення
області
- військово-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих
на формування у громадян готовності до захисту України, громадського
сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і
спеціальної державної служби
- формування науково-методологічних і методичних засад національнопатріотичного виховання - здійснення заходів, спрямованих на розвиток
цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання
- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національнопатріотичного виховання
- здійснення моніторингу у сфері національно-патріотичного виховання
Напрями діяльності і заходи Програми:
- формування у молоді національно-патріотичної свідомості, національної
гідності, поваги до культурного та історичного минулого України, готовності
до виконання конституційного і громадянського обов’язку з метою захисту
національних інтересів України;
- підвищення ролі української мови як національної цінності;
- усвідомлення молоддю своєї ролі в забезпеченні національної безпеки,
захисті територіальної цілісності, суверенності та соборності української
держави;
- формування у молоді активної громадянської позиції та почуття власної
гідності;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки;
- формування у молоді україноцентричного світогляду, збереження та
розвиток духовно-моральних цінностей;
- усвідомлення молоддю досягнень Українського н а р р ^ , його
інтелектуальних і духовних надбань;

- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як
духовного коду нації;
- формування гуманістичних та демократичних цінностей, поваги до
конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- створення механізму системної та послідовної взаємодії органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;
- забезпечення системних змін, досягнення високої ефективності,
цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національнопатріотичного виховання;
- вивчення досвіду інших областей, країн у сфері громадянськопатріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання
молоді та сприяння впровадженню найкращих прикладів у Вінницькій області;
- забезпечення доступу населення області до інформації щодо реалізації
Програми.
Заходи з виконання Програми наведені у додатку 4.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми забезпечить:
удосконалення та розвиток ефективної цілісної системи національнопатріотичного виховання;
системні та узгоджені дії органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, спрямовані на
відродження та впровадження національно-патріотичного виховання молоді;
формування та утвердження української громадянської ідентичності,
шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи,
проведення заходів за участі організацій, установ національно-патріотичного
спрямування, громадських активістів, волонтерів;
розвиток
інститутів
громадянського
суспільства
національнопатріотичного спрямування, підвищення соціальної і громадянської активності
дітей та молоді через усвідомлення власної відповідальності за майбутнє
України;
усвідомлення особистої відповідальності громадянами України за
дотримання вимог Конституції та законів України, у тому числі щодо
військового обов'язку, посилення спроможності протистояти зовнішнім і
внутрішнім загрозам та викликам; недопущення правопорушень та порушень
норм суспільної моралі;
забезпечення функціонування центрів національно-патріотичного
виховання;

соціально-економічне, духовне та культурне зростання держави,
підвищення її національної безпеки та обороноздатності, консолідацію
українського суспільства навколо державотворчих процесів;
відродження та формування спільної історичної пам’яті, досягнення
компліментарності поглядів на минуле різними соціальними, регіональними та
етнічними групами.
Процес реалізації заходів обласної програми передбачає здійснення
комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і
підсумкових оціночних заходів із застосуванням принципу забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, інших
місцевих бюджетів та інших передбачених законодавством джерел.
При підготовці Програми враховано результати тендерного бюджетного
аналізу Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 №224, проведеного у 2020 році (за
період 2018-2019 років).
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
становить 17 678 300 тис. грн., з них коштів обласного бюджету - 17 678 300
тис. грн.
Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Олександр МЕЛЬНИК

Додаток 2
до рішення___сесії обласної Ради 8 скликання
від_____________2020 року №
Додаток 2
до до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Загальна характеристика Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на 2021 - 2025 роки
1

2

Ініціатор розроблення
Програми:
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення
Програми

3

Розробник Програми

4

Співрозробники
Програми

5

Відповідальний
виконавець Програми

6

Учасники Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2020 року № 1233-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на період до
2025 року»
Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
Департаменти та управління облдержадміністрації,
інститути громадянського суспільства патріотичного
спрямування
Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації;
Департамент фінансів;
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю;
Департамент освіти і науки;
Управління культури і мистецтв;
Управління фізичної культури та спорту;
Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат»;
Вінницький обласний краєзнавчий музей;
Державний архів Вінницької області;
Обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій
Обласний військовий комісаріат;
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»;
Вінницька обласна організація ТСО України;

райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради;
Головне управління Національної поліції у Вінницькій
області,
Управління патрульної поліції у Вінницькій області
Головне управління МНС України в Вінницькій
області;
інститути громадянського суспільства патріотичного
спрямування
7
8

Терміни реалізації
Програми
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

2021 - 2025 роки

Обласний, інші місцеві бюджети

/jj

9

9.1

10

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього, тис.грн
в тому числі бюджетних
коштів
- з них коштів обласного
бюджету, тис.грн
Основні джерела
фінансування Програми

17 678 300

17 678 300
Обласний, інші місцеві бюджети

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Олександр МЕЛЬНИК

Додаток З
до рішення___сесії обласної Ради 8 скликання
від_____________2020 року №
Додаток З
до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Ресурсне забезпечення
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в тому числі:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

обласний бюджет
інші місцеві бюджети

3 198, 700
Відповідно
до потреби

3 439, 600
Відповідно
до потреби

3 680, 000
Відповідно
до потреби

3 680, 000
Відповідно
до потреби

3 680, 000
Відповідно
до потреби

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

тис, грн
Всього витрат на
виконання Програми
17 678, 300
Відповідно до потреби

Олександр МЕЛЬНИК

Додаток 4
до рішення___сесії обласної Ради 8 скликання
від_____________2020 року №
Додаток 4
до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Напрями діяльності та заходи
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021 - 2025 роки

№

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання) та
заходи Державної
програми

Перелік заходів Програми

Термін
виконанн
я заходу

Орієнтовні обсяги
фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

Очікуваний
результат
рік

тис. грн.

І. Формування української громадянської ідентичності
1.1. Підвищення ролі
української мови
як національної
цінності,
популяризація
українськуої
історії, мови та
культури, досвід
роботи 3
національнопатріотичного
виховання різних

Створення відеофільмів,
освітньо-просвітницьких,
навчально-методичних,
візуальних та аудіо матеріалів
для учнівської та студентської
молоді

2021-2025 Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

214,6
227.9
239.9
239.9
239.9

Вивчення історії
рідного краю,
формування
відчуття братерства

соціальних
інституцій
1.2. Поглибення
співпрації з
представниками
інших областей
України,
закордорнних
українців у сфері
національнопатріотичного
виховання

Здійснення міжнародних та
міжобласних обмінів,
забезпечення участі обласних
делегацій у всеукраїнських та
міжнародних заходах
національно-патріотичного
виховання

2021-2025 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

60,0
70.0
80.0
80,0
80,0

Підвищення рівня
поінформованості
молоді про визначні
події, дати, місця
України, обмін
досвідом з молоддю
інших регіонів

1.3. Забезпечення
проведення заходів
національнопатріотичного
спрямування, у
тому числі
приурочених
державним святам
та визначним
датам
українського
державотворення,
підвищення рівня
знань про
видатних осіб
українського
державотворення,
борців за
незалежність

Відзначення визначних подій
2021-2025 Департаменти
українського державотворення,
облдержадміністрації:
у тому числі до дня Героїв
соціальної та молодіжної
Небесної Сотні, дня Захисника
політики, освіти і науки,
України, дня Героїв України,
інформаційної діяльності та
дня пам’яті захисників
комунікацій з громадськістю,
України, тощо
Управління культури і
мистецтво облдержадміні
страції, Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

100,0
110,0
120,0
120,0
120,0

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

Формування у
молоді
національнопатріотичної
свідомості,
національної
гідності, поваги до
культурного та
історичного
минулого України

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

200,0
220,0
240.0
240.0
240.0 / )

1.4. Посилення протидії
викривленню та
фальсифікації
історії України, що
передбачає видання

Видання друкованої продукції, 2021-2025 Департаменти
збірників, книг й матеріалів та
облдержадміністрації:
їх закупівля з метою
соціальної та молодіжної
використання у процесі
політики, інформаційної
здійснення заходів з
діяльності та комунікацій з

■

Облаштування
бібліотек та
виставок в
молодіжних
установах

військовоісторичної
літератури,
мемуарів і
довідкових
посібників, серій
книг патріотичної
спрямованості

національно-патріотичного
виховання

громадськістю, Вінницький
обласний молодіжний центр
«Квадрат», інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

1.5. Сприяння
формуванню
антикорупційної,
політичної,
правової та етичної
форми суспільної
свідомості

Проведення тренінгів, форумів, 2021-2025 Департаменти
семінарів, конференцій, дебатів
облдержадміністрації:
тощо, спрямованих на
соціальної та молодіжної
інформування про обов’язки і
політики, освіти і науки,
права громадянина та
обласний молодіжний центр
підвищення правової
«Квадрат», інститути
свідомості
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

52,0
55,3
58.2
58.2
58.2

Виховання
правової свідомості
молоді

1.6. Сприяння
пошануванню
громадськими
ініціативами борців
за державну
незалежність і
територіальну
цілісність України,
а також поіменному
пошануванню
пам’яті жертв
окупаційних
режимів, особливо
жертв голодоморів
в Україні

1) Встановлення у населених
2021-2025 Департаменти
пунктах та закладах освіти
облдержадміністрації:
області пам’ятних знаків,
соціальної та молодіжної
меморіальних дощок з метою
політики, інформаційної
увічнення пам’яті видатних
діяльності та комунікацій з
діячів, знакових постатей в
громадськістю, будівництва,
історії Вінниччини, жителів і
містобудування та архітектури,
випускників, які загинули на
Вінницький обласний
Майдані та на Сході України, а
молодіжний центр «Квадрат»,
також присвоєння навчальним
райдержадміністрації, сільські,
закладам та військовим
селищні та міські ради
частинам гарнізонів,
дислокованих на території
області, імен загиблих героїв

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

101.9
108,2
113.9
113.9
113.9

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

Формування у
молоді
національної
свідомості,
підвищення рівня
знань щодо
історичного
минулого України

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

101.9
108,2
113.9
113.9

2) Проведення заходів з
вшанування видатних діячів та
борців за незалежність України
на теренах Вінниччини:
- часів Русі: Святослав
Хоробрий;

2021-2025 Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,

113’9
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Формування у
молодих людей
почуття гордості за
співвітчиз Н И -К ІВ ,
земляків та
залучення їх до

- часів козацтва: Іван Богун,
Данило Нечай, Іван Гонта,
Устим Кармалкж;
- часів періоду УНР і
антибільшовицького руху:
Семен Ільницький, Яків
Гальчевський, Яків Шепель,
Яків Гандзкж, Ананій Волинець;
- часів ОУН-УПА: Йосип
Позичанюк, Іван Трейко, Омелян
Грабець;
- дисиденти: Василь Стус;
- сучасні Герої Небесної Сотні з
Вінниччини: Максим Шимко,
Валерій Брезденюк, Леонід
Полянський, тощо
1.7. Організація таборів
та тематичних змін
національнопатріотичного
спрямування

2.1. Удосконалення
системи підготовки
та перепідготовки
кадрів, що
займаються
питаннями
військово-

Організація та проведення
тематичних навчальнопросвітницьких змін 3
історичної тематики

1) Запровадження під час
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
спецкурсу з питань
формування української
ідентичності в наскрізному
виховному процесі Нової
української школи

Управління культури і
мистецтв
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

вивчення історії
рідного краю крізь
призму видатних
постатей минулого
та сучасності

2021-2025 Департамент соціальної та
обласний
бюджет
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
райдержадміністращї, сільські,
селищні та міські ради,
інші місцеві
бюджети
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2021
2022
2023
2024
2025

214,6
227.9
239.9
239.9
239.9

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

Переосмислення
важливих сторінок
Другої світової
війни у контексті
формування
національної
соціокультурної
ідентичності

2021
2022
2023
2024
2025

Вкладень
коштів не
потребує

II. Військово-патріотичне виховання
2021-2025 Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, КВНЗ
«Вінницька академія
неперервної освіти»,
Регіональне представництво
українського центру
культурних досліджень

обласний
бюджет

Створення
ефективної
виховної системи
національнопатріотичного
виховання

патріотичного
виховання

2) Проведення 3-х денних
2021-2025 Департаменти освіти і науки
навчально-тренувальних зборів
облдержадміністрації,
з вчителями (викладачами)
Вінницький обласний
предмету «Захист України»
молодіжний центр «Квадрат»,
Обласний військовий
комісаріат, Вінницька обласна
організація ТСО України

обласний
бюджет

2.2. Залучення
громадських
активістів до
формування
оборонної
свідомості,
популяризації
військової та
спеціальної
державної служба

Залучення представників
2021-2025 Департаменти
обласний
облдержадміністрації. :
громадських організацій з
бюджет
соціальної та молодіжної
метою проведення військовополітики; освіти і науки,
патріотичних заходів у
Вінницький обласний
закладах освіти області з
молодіжний центр «Квадрат»,
допризовною, призовною
райдержадміністрації,
сільські, інші місцеві
молоддю, спілкування з
селищні
та
міські
ради,
учасниками АТО,ООС,
бюджети
інститути громадянського
військовослужбовцями
суспільства патріотичного
Збройних Сил України,
спрямування
представниками Управління
патрульної поліції у
Вінницькій області, Державної
служби України з
надзвичвйних ситуацій,
показові виступи, показ
патріотичних фільмів тощо

2.3. Ш ироке залучення
громадських
ініціатив до
створення в музеях
експозицій,
присвячених
боротьбі за
незалежність та
територіальну
цілісність України

Створення банерних версій
2021-2025 Департаменти
обласний
облдержадміністрації: соціальної бюджет
пересувних виставок, у тому
та молодіжної політики,
числі «Герої не вмирають», для
інформаційної діяльності та
експонування на відкритих
комунікацій
з громадськістю,
територіях у населених
Вінницький
обласний
пунктах області та у
молодіжний
центр «Квадрат»,
військових частинах, тощо
Вінницький обласний
краєзнавчий музей

2021
2022
2023
2024
2025

86,9
92,3
97,2
97.2
97.2

Створення
ефективної
виховної системи
національнопатріотичного
виховання

2021
2022
2023
2024
2025

Вкладень
коштів не
потребує

Набуття знань,
умінь та навичок,
необхідних
майбутньому
захиснику
Вітчизни

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

2021
2022
2023
2024
2025

53,7
56,9
59,9
59,9
59,9

Поширення та
популяризація
пам’яті героїв
України

.

✓-'і

..........................

/

2.4. Всебічне сприяння
проведенню
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» (<^Джура>>)

1) Обласний
етап Всеукраїнської дитячоюнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

2021-2025 Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Обласний центр туризму,
спорту, краєзнавства та
екскурсій, Вінницький
обласний молодіжний центр
«Квадрат», Вінницьке обласне
ТСОУ; КВНЗ «Вінницька
академія неперервної освіти»
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

Вкладень
коштів не
потребує

2021-2025 Департаменти
2) Підготовка тренерівобласний
бюджет
вихователів із організації
облдержадміністрації:
національно-патріотичних ігор,
соціальної та молодіжної
спрямований на підготовку
політики, освіти і науки.
громадських активістів, які
Вінницький обласний
залучаються до організації і
молодіжний центр «Квадрат»,
проведення Обласного етапу
райдержадміністрації, сільські,
Всеукраїнської дитячоселищні та міські ради,
юнацької військовоінститути громадянського
патріотичної гри "Сокіл"
суспільства патріотичного
("Джура")
спрямування

2021
2022
2023
2024
2025

50.0
65.0
80.0
80,0
80,0

Виховання
соціально активної,
відповідальної та
патріотично
налаштованої
молоді

III. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання
3.1. Підвищення
професійної
кваліфікації та
науково-методичне
забезпечення
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
педагогів,
вихователів,

Проведення обласних
(районних) семінарів з
національно-патріотичного та
військово-патріотичного
виховання для суб’єктів,
відповідальних за цей
напрямок

2021-2025 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

109.9
122.9
134.7
134.7
134.7

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

......
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Утвердження
національних
цінностей, шляхом
популяризації
національнопатріотичного
виховання молоді.

психологів,
соціальних
працівників,
працівників
культури та
активістів
громадянського
суспільства з
урахуванням
завдань
національнопатріотичного
виховання
3.2. Ознайомлення з
історичними
місцями
Вінниччини та
України,
видатними
постаттями та
борцями за
незалежність

Організація і проведення
екскурсійних маршрутів
історичними пам’ятками
га визначними місцями
Вінниччини та України

2021-2025 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

160,0
175.0
190.0
190.0
190.0

Вивчення історії
рідного краю,
знайомство з
Україною шляхом
відвідання
визначних місць,
що сформує
бачення України в
цілому, відчуття
єдності

IV. Підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національнопатріотичного виховання
4.1. Залучення
громадських
організацій, інших
громадських
ініціатив та
громадських
активістів,
використання їх
досвіду і потенціалу
в процесі
національно-

2021-2025 Департаменти
1) Сприяти залученню
облдержадміністрації: освіти і
учнівської молоді до
науки, соціальної та молодіжної
волонтерської діяльності через
політики, управління культури і
проведення благодійних акцій
мистецтв облдержадміністрації,
та польових культурних
Вінницький обласний
досліджень тощо
молодіжний центр «Квадрат»,
Вінницький фаховий коледж
мистецтв імені М. Леонтовича,
Тульчинський фаховий коледж
культури, Громадська Рада при
обласній Раді, інститути

вкладень
коштів не
потребує

Популяризація ідей
волонгерства серед
молоді. Підвищення
рівня обізнаності,
вмінь та навиків
молоді у сфері
волонтерської
діяльності.

/
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громадянського суспільства
патріотичного спрямування

патріотичного
виховання, згідно з
принципами та
пріоритетними
напрямами

2021-2025 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
управління фізичної культури
та спорту
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

250.0
275.0
300.0
300.0
300.0

Утвердження
національних
цінностей, шляхом
популяризації
національнопатріотичного
виховання молоді.

2021-2025 Департаменти
Проведення конкурсу 3
облдержадміністрації:
визначення проектів, заходів),
соціальної та молодіжної
розроблених інститутами
політики; освіти і
громадянського суспільства,
науки, інформаційної
для реалізації яких надається
діяльності та комунікацій з
фінансова підтримка
громадськістю, Управління
відповідно до постанови
культури і мистецтв
Кабінету Міністрів України від
облдержадміністрації,
12 жовтня 2011 року №1049 (зі
Вінницький обласний
змінами)
молодіжний центр «Квадрат»

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

900.0
950.0
1000.0
1000,0
1000,0

Активізація
громадського руху
у Вінницькій
області, залучення
громадських
організацій до
вирішення
актуальних
проблем у
національнопатріотичному
середовищі

2) Проведення обласних
форумів, заходів, змагань,
вишколів, конкурсів, тощо

4.2. Організаційна та
фінансова
підтримка на
конкурсній ОСНОВІ
заходів і програм
громадських
організацій
національнопатріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

350,6
361,3
378.2
378.2
378.2

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

97,6
103,7
109.2
109.2
109.2

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

2) Створення умов для занять і 2021-2025 райдержадміністрації, сільські, інші місцеві
бюджети
селищні та міські ради,
тренувань вихованців
інститути громадянського
козацьких шкіл області
суспільства патріотичного
спрямування

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

2021-2025 Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики; освіти і науки,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»,
Громадська Рада при обласній
Раді. Громадська Рада при
обдцержадміні-страції,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

4.3. Сприяння роботі
молодіжних
центрів, клубів,
установ
національнопатріотичного
спрямування

Створення обласного Центру
національно-патріотичного
виховання

4.4. Популяризація
національних
видів спорту

1) Популяризація національних 2021-2025 Департаменти
облдержадміністрації: соціальної
видів спорту, організація
та молодіжної політики;
обласних, районних та міських
інформаційної діяльності та
змагань, у тому числі
комунікацій з громадськістю,
«Козацькі розваги», тощо
освіти і науки, управління
фізичної культури і спорту
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр
«Квадрат», райдержадмі ні страц
ії, сільські, селищні та міські
ради, інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

Створення
платформи для
розвитку
національнопатріотичного
виховання на
місцевому рівні

Популяризація у
молодіжному
середовищі
вишкільних
козацьких,
оздоровчих таборів
у сфері
національнопатріотичного
виховання

Популяризація в
молодіжному
середовищі
козацьких традицій

4.5. Координація
діяльності органів
виконавчої влади
всіх рівнів, органів
місцевого
самоврядування,
освітніх і
культурнопросвітницьких
закладів,
громадських
організацій

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

Консолідація
зусиль суспільних
інституцій у справі
виховання
підростаючого
покоління

.2021
2022
2023
2024
2025

25.0
30.0
35.0
35.0
35.0

Створення умов
для належної
діяльності
координаційної
ради

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

70,0
80,0
90,0
90,0
90,0

інші місцеві
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

Відповідно
до потреби

Своєчасний та
якіснии аудит,
моніторинг
ефективності
проведених
заходів, визначення
цінностей та
потреб молоді
Вінницької області

2021-2025 райдержадмішстрації, сільські, інші місцеві
1) Створення районних
бюджети
селищні та міські ради,
(місцевих) координаційних рад
інститути громадянського
та забезпечення їх діяльності
суспільства патріотичного
спрямування
2) Забезпечення дальності
координаційної ради з питань
національно-патріотичного
виховання при
облдержадміністрації

2021-2025 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»

обласний
бюджет

V. Моніторинг у сфері національно-патріотичного виховання
5.1. Забезпечення
здійснення
моніторингу у
сфері національнопатріотичного
виховання, оцшки
ефективності
заходів, що
здійснюються на
обласному та
місцевих рівнях

2021-2025 Департаменти
Організація і проведення
опитувань, соціологічних та
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
інших досліджень у
політики, Вінницький
сфері національнообласний молодіжний центр
патріотичного виховання,
«Квадрат»,
моніторингу, аудиту Програми
райдержадміністрації, сільські,
селищні та міські ради,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Додаток 5
до ріш ення___сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ______________2020 року №
Додаток 5
до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання
на 2021 - 2025 роки

Результативні показники
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотчиного виховання на 2021 — 2025 роки

№

1
2
2.1.
2.2.
3
4
5
6
1
2
3о
4
5
6

Назва показника

Одиниця
виміру

Вихідні дані
на початок
ДІЇ
Програми

2021
рік

І. Показники продукту Програми
заходів
164
172
осіб
10 000
11 500
6 000
6 000
осіб
осіб жіночої статті
осіб
4 000
5 500
Кількість виданої інформаційної продукції
5
одиниць
Кількість встановлених пам’ятних знаків, меморіальних дощок
штук
5
Кількість створених відое та аудіо матеріалів
10
штук
Кількість проведених соціальних опитувань
штук
2
II. Показники ефективності Програми
Середні витрати на один захід
тис. грн.
18,6
19,5
Середні витрати на одного учасника в.т.ч.
278,2
грн.
319,9
Середні витрати на одне видання
екземплярів
1 250
Середні витрати на встановлення одного памятного знаку,
20,4
тис.грн
меморіальної дошки
- //
Середні витрати на створеня одного: відео та аудіо матеріалу
тис. грн
21,5
_///
Кількість молоді, що взяла участь в опитуванні
2
тис. осіб
Кількість запланованих заходів
Кількість учасників запланованих заходів в т.ч.
осіб чоловічої статті

Всього за
період дії
програми
(або до
кінця дії
програми)

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

179
13 000
6 700
6 300
5
7
11
2

189
14 500
7 200
7 300
5
8
12
2

192
16 000
7 700
8 300
5
10
14
2

200
17 500
8 750
8 750

19,2
264,5
1 500

19,5
253,7
1 750

19,2
230,0
2 000

18,4
210,3
2 250

19,0
243,8
8 750

15,5

14,2

11,4

9,5

13,1

20,7
2,5

20,0
3

17,1
3,5

15,0
4

18,5
15

5
12
16
2

932
72 500
36 350
36 150
25
42
63
10

1
2
2.1.
2.2.
3
4
5
6

III. Показники якості Програми
Д инаміка збільшення заходів до пореденього періоду
%
Д инаміка збільшення кількості учасників до попереднього
%
періоду в т.ч.
осіб чоловічої статті
%
осіб жіночої статті
%
Д инаміка збльшення охоплення учасників інформаційною
%
продукцією
Динаміка збільшення встановлення пам’ятних знаків,
%
меморіальних дощок в порівнянні з попереднім періодом
Динаміка збільшення створених відео та аудіо матеріалів в
%
порівнянні з попереднім періодом
Динаміка збільшення молоді, що взяла участь в опитуванні з
%
попереднім періодом

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

-

-

104,8

104

105,6

101,6

104,2

116,3

115,0

113,0

111,5

110,3

109,3

152,2

100
137,5

111,7
114,5

107,5
115,9

106,9
113,7

113,6
105,4

145,8
159,1

10,8

11,5

12,1

12,5

12,9

180,0

100,0

140,0

114,3

125,0

120,0

240,0

100,0

110,0

109,1

116,7

114,3

160,0

100,0

125,0

120,0

116,7

114,3

200,0
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