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Загальна характеристика Обласної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на 2021 -2 0 2 5  роки

1
Ініціатор розроблення 
Програми:

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

2

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

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»

3 Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадм і н істрації

4 Співрозробники
Програми

Департаменти та управління облдержадміністрації, 
інститути громадянського суспільства патріотичного 
спрямування

5 Відповідальний 
виконавець Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

6 Учасники Програми

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;
КЗВО «Вінницька академія безперервної 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 Терміни реалізації 
Програми 2021 -  2025 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть Обласний, інші місцеві бюджети /[/]

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

м
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
завдання) та 

заходи Держ авної 
програми

Перелік заходів Програми
Термін

виконанії Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування

Очікуваний

я заходу
рік тис. гри.

результат

І. Формування української громадянської ідентичності

1.1. Підвищення ролі 
української мови 
як національної 
цінності, 
популяризація 
українськуої 
історії, мови та 
культури, досвід 
роботи 3 
національно- 
патріотичного 
виховання різних

Створення відеофільмів, 
освітньо-просвітницьких, 
навчал ьно-методичн их, 
візуальних та аудіо матеріалів 
для учнівської та студентської 
молоді

2021-2025 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, інформаційної 
діяльгості та комунікацій з 
громадськістю, 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



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

національно-патріотичного
виховання

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

1.5. Сприяння  
формуванню  
анти кору п цій ної, 
політичної, 
правової та етичної 
форми суспільної 
свідомості

Проведення тренінгів, форумів, 
семінарів, конференцій, дебатів 
тощо, спрямованих на 
інформування про обов’язки і 
права громадянина та 
підвищення правової 
свідомості

2021-2025 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
обласний молодіжний центр 
«Квадрат», інститути 
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 
пунктах та закладах освіти 
області пам’ятних знаків, 
меморіальних дощок з метою 
увічнення пам’яті видатних 
діячів, знакових постатей в 
історії Вінниччини, жителів і 
випускників, які загинули на 
Майдані та на Сході України, а 
також присвоєння закладам 
освіти та військовим частинам 
гарнізонів, дислокованих на 
території області, імен 
загиблих героїв

2021-2025 Департаменти 
обл держадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, будівництва, 
містобудування та архітектури, 
Вінницький обласний 
молодіжний центр «Квадрат», 
райдержадміністрації, сільські, 
селищні та міські ради

обласний
бюджет

інші місцеві 
бюджети

2021

2022
2023
2024
2025

2021

2022
2023
2024
2025

101.9 
108,2
113.9
113.9
113.9

Відповідно 
до потреби

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

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

2021-2025 Департаменти 
обл держадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
Управління культури і 
мистецтв

обласний
бюджет

інші місцеві 
бюджети

2021

2022
2023
2024
2025

2021
2022

101.9 
108,2
113.9
113.9
113.9

Відповідно 
до потреби

Формування у 
молодих людей 
почуття гордості за 
співвітчизни-ків, 
земляків та 
залучення їх до 
вивчення історії 
рідного краю крізь



пріоритетними
напрямами

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

2021-2025 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, інформаційної 
діяльгості та комунікацій з 
громадськістю, управління 
фізичної культури та спорту 
облдержадм і н істрації, 
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
національно-
патріотичного
виховання молоді.

4.2. Організаційна та
фінансова
підтримка на
конкурсній основі
заходів і програм
громадських
організацій
національно-
патріотичного
спрямування

Проведення конкурсу 3 
визначення проектів, заходів), 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства, 
для реалізації яких надається 
фінансова підтримка 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року № 1049 (зі 
змінами)

2021-2025 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики; освіти і 
науки, інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, Управління 
культури і мистецтв 
облдержадм і ністрації, 
Вінницький обласний 
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 
національно- 
патріотичному 
середовищі



- часів козацтва: Іван Богун, 
Данило Нечай, Іван Гонта,
Устим Кармалкж;
- часів періоду УНР і 
антибільшовицького руху:
Семен Ільницький, Яків 
Гальчевський, Яків Шепель,
Яків Гандзюк, 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

облдержадм і н істрації, 
Вінницький обласний 
молодіжний центр «Квадрат», 
інститути громадянського 
суспільства патріотичного 
спрямування

2023
2024
2025

призму видатних 
постатей минулого 
та сучасності

1.7. Організація таборів  
та тематичних змін 
національно- 
патріотичного 
спрямування

Організація та проведення 
тематичних навчально- 
просвітницьких змін 3 
історичної тематики

2021-2025 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Вінницький обласний 
молодіжний центр «Квадрат», 
райдержадм і ністрації, сіл ьські, 
селищні та міські ради, 
інститути громадянського 
суспільства патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

інші місцеві 
бюджети

2021
2022
2023
2024
2025

2021
2022
2023
2024
2025

214,6
227.9
239.9
239.9
239.9

Відповідно 
до потреби

Переосмислення 
важливих сторінок 
Другої світової 
війни у контексті 
формування 
національної 
со ц і о кул ьтур ної 
ідентичності

II. В ійськово-патріотичне виховання
2.1. Удосконалення 

системи підготовки 
та перепідготовки 
кадрів, що 
займаються 
питаннями 
військово-

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

2021-2025 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КЗВО 
«Вінницька академія 
безперервної освіти», 
Регіональне представництво 
українського центру 
культурних досліджень

обласний
бюджет

2021
2022
2023
2024
2025

Вкладень 
коштів не 
потребує

Створення
ефективної
виховної системи
національно-
патріотичного
виховання



дитячо-юнацької 
військово- 
патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)

спорту, краєзнавства та 
екскурсій, Вінницький 
обласний молодіжний центр 
«Квадрат», Вінницьке обласне 
ТСОУ; КЗВО «Вінницька 
академія безперервної освіти» 
інститути громадянського 
суспільства патріотичного 
спрямування

2024
2025

2) Підготовка тренерів- 2021-2025 Департаменти обласний 2021 50,0
вихователів із організації обл держадм і н істрації: бюджет 2022 65,0
національно-патріотичних ігор, соціальної та молодіжної 2023 80,0
спрямований на підготовку політики, освіти і науки, 2024 80,0
громадських активістів, які Вінницький обласний 2025 80,0
залучаються до організації і молодіжний центр «Квадрат»,
проведення Обласного етапу раидержадміністрації, сільські,
Всеукраїнської дитячо- селищні та міські ради,
юнацької віиськово- інститути громадянського
патріотичної гри "Сокіл" суспільства патріотичного
("Джура") спрямування

патріотично
налаштованої
молоді

III. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання

Підвищення Проведення обласних 2021-2025 Департамент соціальної та обласний 2021 109,9 Утвердження
професійної (районних) семінарів з молодіжної політики бюджет 2022 122,9 національних
кваліфікації та національно-патріотичного та обл держадм і н істрації, 2023 134,7 цінностей, шляхом
науково-методичне військово-патріотичного Вінницький обласний 2024 134,7 популяризації
забезпечення виховання для суб’єктів, молодіжний центр «Квадрат» 2025 134,7 національно-
державних відповідальних за цей патріотичного
службовців, напрямок інші місцеві 2021 Відповідно виховання молоді.
посадових осіб бюджети 2022 до потреби
місцевого 2023
самоврядування, 2024
педагогів, 2025
вихователів,
психологів,
соціальних
працівників,
працівників

3.1.


