
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я № 610

26 квітня __ 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Обласної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 21)17-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 

7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів, та обласних програм, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до 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 
(далі -  Програма), такі зміни та доповнення:

1.1 Викласти Додаток 4 Програми „Напрями діяльності та заходи 
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017 -  2020 роки” у новій редакції, згідно з додатком 1.

1.2 Розділ Програми „Ресурсне забезпечення Обласної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2017-2020 роки” викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), бюджету, фінансів 
та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 31 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 квітня 2018 року № 610

Напрями діяльності та заходи 
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

_________________________  на 2017 - 2020 роки_________ ______________________

м

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) та заходи 
Державної програми

Перелік заходів Програми
Термін 

виконанії 
я заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування Очікуваний
результат

рік тис.
грн.

І. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій
у сфері національно-патріотичного виховання

1.1. Координація 
діяльності органів 
виконавчої влади всіх 
рівнів, органів 
місцевого 
самоврядування, 
навчальних і 
культурно- 
просвітницьких 
закладів, громадських 
організацій

Створення Координаційної Ради з 
національно-патріотичного 
виховання при Вінницькій 
обласній державній адміністрації

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

Вкладень 
коштів не 
потребує

консолідація 
зусиль суспільних 
інституцій у справі 
виховання 
підростаючого 
покоління

Створення районних 
координаційних центрів (рад) на 
базі організацій: ГО "Військово 
патріотичний центр "Захист 
Вітчизни", ГО "ТЕРЕН", ГО 
"ТЕЙВАЗ", ГО "РОСЬ", ГО 
"КРЕМІНЬ", ГО "ЛЕЛЕКИ" та ін.

2017-2020 Райдержадм і ністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

Районні
(місцеві)
бюджет

2017
2018
2019
2020

60,0

Забезпечення діяльності 
координаційної ради з питань 
національно-патріотичного 
виховання при 
обл держадм і ністрації

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018
2019
2020

60,0
60,0
60,0

Створення умов 
для належної 
діяльності 
координаційної 
ради з можливістю 
проведення виїзних 
засідань, 
відряджень
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1.2 Забезпечення 
проведення заходів 
національно- 
патріотичного 
спрямування, у тому 
числі приурочених

Обласний конкурс серед 
загальноосвітніх навчальних 
закладів з організації військово- 
патріотичного виховання 
учнівської молоді

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти", Обласний 
центр туризму, спорту, 
краєзнавства та екскурсій

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
10,0
10,0
10,0

реалізація заходів
патріотичного
спрямування
сприятиме
збереженню
стабільності в

державним святам Щорічний патріотичний дитячо- 
юнацький фестиваль мистецтв 
«Сурми звитяги»

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадм і ністрації, 
Департаменти
облдержадміністрації: освіти 
і науки, інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, соціальної та 
молодіжної політики, ГО 
"Молода Подільська Січ", БФ 
«Волонтерський тил»; інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

41.0
42.0
43.0
44.0

суспільстві, 
соціальному та 
економічному 
розвитку країни, 
зміцненню її 
обороноздатності 
та безпеки

Організація камерних концертів 
для воїнів АТО у Вінницькому 
госпіталі (20 лютого, 14 жовтня, 
щорічно)

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Вінницька обласна філармонія

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15.0
15.0
15.0
15.0

Створення в навчальних та 
бібліотечних закладах області 
електронних баз даних Пам’яті, 
меморіальних куточків, стендів

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Вінницька ОУНБ 
ім. К.А. Тімірязєва

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

15.0
15.0
15.0
15.0

15.0
15.0
15.0
15.0

Пам’ятні дні вшанування Героїв 
Небесної Сотні

2017-2020 управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
інформаційної діяльності та

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0
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комунікацій з громадськістю, 
соціальної та молодіжної 
політики; ГО «Родина Небесної 
Сотні», Вінницький козацький 
полк ім. І. Богуна; ГО “Молода 
Подільська Січ”; БФ 
"Волонтерський тил"; осередки 
громадських об’єднань, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

Урочисте Віче з нагоди Дня 
Народження Т.Г. Шевченка 
(щороку на площі Героїв Небесної 
Сотні)

2017-2020 управління культури і мистецтв 
обл держадм і н і страції, 
Департаменти 
облдержадміністрації:

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
соціальної та молодіжної 
політики, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

Відзначення Дня Героїв України 
щороку (Проведення мегамаршу у 
вишиванках і концерту з нагоди 
Дня Героїв України 23 травня)

2017-2020 управління культури і 
мистецтв
обл держадм і н істрації, 
Департаменти: соціальної та 
молодіжної політики, освіти і

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

науки, БФ «Волонтерський 
тил», інші громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

35.0
35.0
35.0
35.0

Всеукраїнський потяг вшанування 
подій Революції Гідності 
м. Вінниця

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Департаменти: соціальної та

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
ГО “Родина Небесної Сотні”, 
Громадська Рада при обласній 
Раді, інші громадські

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0
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об’єднання патріотичного 
спрямування

Відзначення Дня Захисника 
України (Українського Козацтва, 
УПА) посвята в козаки

2017-2020 Управління фізичної 
культури і спорту 
обл держадм і н істрації; 
Департаменти
облдержадміністрації: освіти і

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
50.0
50.0
50.0

науки, соціальної та 
молодіжної політики; 
Вінницький козацький 
полк ім. І. Богуна; ГО "Молода 
Подільська Січ"; БФ 
"Волонтерський тил", інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

35.0
35.0
35.0
35.0

Великодній фестиваль «Гаївки- 
фест»

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

Обласний
бюджет

2018
2019
2020

35.0
40.0
50.0

Відродження 
народних звичаїв 
та обрядів

Ознайомлення дітей і молоді із 
національно-культурною, 
духовною спадщиною 
українського народу на прикладі 
проведення календарних звичаєво- 
обрядових свят, інформаційно- 
просвітницьких заходів як 
необхідний елемент формування 
національної свідомості, 
організація дозвілля та розваг 
дітей та молоді (зокрема, 
проведення циклу зимових, 
весняних, літніх та осінніх свят)

2018-2020 Департаменти
облдержадміністрації: освіти і 
науки, соціальної та 
молодіжної політики, 
управління культури і 
мистецтв, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

районні
(місцеві
бюджети)

2018
2019
2020

2018
2019
2020

80,0
90.0
100.0

80,0
90.0
100.0

Збільшення
кількості молоді,
знайомої з
національно-
культурною,
духовною
спадщиною
українського
народу та залученої
до громадської
діяльності шляхом
проведення
календарних
звичаєво-
обрядових свят

1.3 Удосконалення 
системи підготовки та 
перепідготовки 
кадрів, що 
займаються

Проведення 3-х денних навчально- 
тренувальних зборів з вчителями 
(викладачами) предмету "Захист 
Вітчизни"

2017-2020 Обласний військовий 
комісаріат, Департаменти 
облдержадміністрації: освіти і 
науки, Вінницьке обласне 
ТСОУ

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

81,0
81,0
81,0
81,0

створення 
ефективної 
виховної системи 
національно- 
патріотичного
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питаннями 
національно- 
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді

Запровадження під час курсової 
перепідготовки педагогічних 
працівників спецкурсу з 
національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської 
молоді

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
«Вінницька академія 
неперервної освіти»

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

6,0
7.0
8.0 
9,0

виховання

Підготовка і навчання тренерів- 
наставників з козацьких бойових 
мистецтв

2017-2020 Управління фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації; 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
БФ "Волонтерський тил”, 
осередки громадських 
об’єднань, що популяризують 
та відроджують національні 
бойові мистецтва, інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

80.0 
80,0 
80,0 
80,0

1.4 Сприяння роботі 
установ національно- 
патріотичного 
спрямування та 
іншим організаціям, 
які здійснюють заходи 
з національно- 
патріотичного 
виховання

Придбання 6 штук малокаліберних 
гвинтівок для Тульчинської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів- 
ліцею з посиленою військово- 
фізичної підготовкою

2019-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

45.0
45.0

підвищення 
зацікавленості 
молоді щодо 
служби у Збройних 
силах України, її 
готовності до 
захисту України, 
збереження та 
шанування 
національної 
пам’яті

Укомплектувати навчальні 
кабінети "Захисту Вітчизни" в 
загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. 
тематичними стендами, 
навчальним обладнанням та 
засобами індивідуального захисту. 
Провести теоретичні та практичні 
заняття по програмі навчального 
курсу «Захист Вітчизни»

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
цивільного захисту; КВНЗ 
«Вінницька академія 
неперервної освіти», 
Громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

128,0
439.0
350.0
400.0

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

150.0
150.0

Укомплектувати загальноосвітні 
навчальні заклади І-ІІІ ст. 
навчальною зброєю, муляжами 
зброї та боєприпасів.

2017-2018 Департамент цивільного 
захисту облдержадміністрації, 
Обласний військовий 
комісаріат

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

160,0
160,0

Обладнати Єдину смугу перешкод 
та військово-спортивний комплекс 
у Корделівській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ст. Калинівського 
району та Гніваньській ЗОНІ І-ІІІ 
ст. №2 Тиврівського району

2017-2018 Калинівська та Тиврівська 
райдержадміністрації

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

250.0
250.0
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1.5 Всебічне сприяння 
розвитку діяльності 
традиційних 
українських 
молодіжних 
організацій, які 
заборонялись і 
переслідувались 
окупаційними та 
радянським 
режимами, передусім 
українського 
пластового 
(скаутського) руху, 
що зберігся в 
українських громадах 
діаспори та відновив 
свою діяльність в 
Україні із здобуттям 
незалежності

Проведення заходів з розвитку та 
популяризації Пластового 
(скаутського руху) у Вінницькій 
області

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

10,0
10,0
10,0
10,0

60,0
65.0
70.0
75.0

активний розвиток 
діяльності 
пластових 
організацій та 
популяризація їх 
серед свідомої 
української молоді

Проведення пластових 
(скаутських) таборів «Берег ріки», 
«Королівство Михайли ни», 
«Застава Нечая», «Вперед і вгору»

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

80,0
80,0
80,0
80,0

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

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

1.6 Впровадження 
інноваційних підходів 
та технологій, що 
сприяють
формуванню високої 
національно- 
патріотичної 
свідомості

Обласний фестиваль аматорського 
військово-патріотичного 
короткометражного кіно серед 
старшокласників «Погляд у 
майбутнє»

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадм і н істрації, 
Обласний військовий 
комісаріат, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

14.5
48.5
48.5
48.5

підвищення рівня 
психологічної та 
фізичної готовності 
населення до 
виконання 
громадянського та 
конституційного 
обов'язку щодо 
відстоювання 
національних 
інтересів та 
незалежності 
держави, престижу 
і розвиток 
мотивації 
населення до 
державної та 
військової служби; 
гуманістичних 
цінностей

Організація обласних, районних та 
міських змагань осередків 
козацьких бойових мистецтв

2017-2020 управління фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації, 
департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики; інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, освіти і науки; 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення 
осередки громадських 
об’єднань, що популяризують 
та відроджують національні

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0
50.0

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

75.0
75.0
75.0
75.0
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бойові мистецтва; БФ 
«Волонтерський тил», інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування,

Популяризація козацьких бойових 
мистецтв в навчальних закладах 
різних рівнів Вінницької області 
(дошкільні, загальноосвітні, 
професійно-технічні та вищі

2017-2020 Департаменти 
обл держад м і н і страції: 
соціальної та молодіжної 
політики; інформаційної 
діяльності та комунікацій з

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

навчальні заклади) і засобах 
масової інформації

громадськістю, освіти і науки; 
управління фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації; 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення; 
БФ «Волонтерський 
тил»; громадські об’єднання, 
що популяризують та 
відроджують національні 
бойові мистецтва, інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0
50.0

II. Інформаційне забезпечення сфери національно — патріотичного виховання
2.1 Організація у теле-, 

радіопрограмах і в 
пресі постійно діючих 
рубрик, що 
популяризують 
українську історію, 
мову та культуру, 
досвід роботи 3 
національно-

Створення циклу радіо та 
телепередач, відеофільмів 
патріотичного виховання на основі 
подій та історії українського 
національно-визвольного руху на 
Поділлі періоду ХУІІ-ХХІ ст. та 
його визначних діячів

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

450.0
450.0
450.0
450.0

популяризація 
національно -  
визвольних рухів 
серед молоді 
Вінницької області. 
Утвердження 
українських 
національних 
цінностей

патріотичного 
виховання різних 
соціальних інституцій

Трансляція радіо та телепередач в 
регіональних телерадіокомпаніях, 
навчальних закладах області та в 
клубах "Джура" та "Сокіл"

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадм і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування; 
ЗМІ (за згодою)

не потребує
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Створення освітньо- 
просвітницьких та навчально- 
методичних візуальних матеріалів 
для учнівської та студентської 
молоді

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

Обласний
бюджет

2018
2019
2020

120,0
150.0
200.0

2.2 Посилення протидії 
викривленню та 
фальсифікації історії 
України, іцо 
передбачає 
розширення 
фактографічної бази 
історичних подій, 
публікацію нових 
архівних документів, 
військово-історичної 
літератури, мемуарів і 
довідкових 
посібників, серій книг 
патріотичної 
спрямованості та 
організацію заходів по 
фіксації усної історії 
України

Реалізація проекту «Усна історія» 
в межах Вінницької області 
(записи свідчень та інтерв’ю з 
учасниками історичних подій XX- 
XXI ст. або членів їхніх родин, 
публікація спогадів та книг про 
визначних діячів нашого краю -  
учасників національно- 
визвольного руху, активістів 
Майдану, Героїв Небесної Сотні, 
Героїв України - учасників 
українсько-російської війни, 
волонтерів)

2017-2020 Департаменти 
обл держадм і н істрації: 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
освіти та науки, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
Вінницька ОУНБ ім. К.А. 
Тімірязєва, Вінницький 
обласний краєзнавчий музей, 
Державний архів Вінницької 
області, Громадська Рада при 
обласній Раді, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

65.0
65.0
65.0
65.0

забезпечення 
утворення 
цифрованого та 
збереженого архіву 
усної історії 
мешканців 
Вінницької області 
задля збереження 
історичної пам’яті 
нації

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

85.0
85.0
85.0
85.0

Проект «Інтелект нації»: курс 
лекцій по підвищенню фінансової 
грамотності, історичних та 
культурних знань населення

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою), громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

40.4
40.4
40.4
40.4

Закупівля книг з національно- 
патріотичного виховання

2018-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

обласний
бюджет

2018
2019
2020

100,0
150.0
200.0

Закупівля книг для 
дітей та молоді в 
якості
роздаткового 
матеріалу під час 
проведення заходів 
з національно- 
патріотичного
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виховання

2.3 Сприяння розвитку 
творчого потенціалу 
журналістів, 
письменників, 
кінематографістів та 
представників інших 
мистецьких 
спеціальностей у 
сфері національно- 
патріотичного 
виховання

Створення стендів діячам та 
повстанським отаманам часів УНР 
і національно-визвольного руху 
20-х -  50-х років XX ст. у 
обласному краєзнавчому музеї та 
районних музеях

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

розвиток творчого 
здобутку держави в 
національно- 
патріотичному 
напрямку.
Поширення та 
популяризація 
національно- 
визвольних рухів 
20 ст.

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

52.0
52.0
52.0
52.0

Обласний фестиваль аматорського 
військово-патріотичного 
короткометражного кіно серед 
старшокласників «Погляд у 
майбутнє»

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадм і н істрації, 
Обласний військовий 
комісаріат, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

48.5
48.5
48.5
48.5

III. Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-пат [)іотичного виховання
3.1 Підвищення

професійної
кваліфікації та
науково-методичне
забезпечення
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
педагогів,
вихователів,
психологів,
соціальних

Проведення навчальних семінарів 
з національно-патріотичного 
виховання для методистів з 
виховної роботи

2017-2020 Департаменти освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти", 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
10,0
10,0
10,0

підвищення 
кваліфікації 
методистів 3 
національно- 
патріотичного 
виховання для 
забезпечення 
якісного освітньо- 
виховного процесу.

Спецкурс для студентів 
спеціальності "Практична 
психологія" на тему "Психологічні 
аспекти національно- 
патріотичного виховання" та для

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти"

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

26,7
31.0
36.0
42.0

підготовка 
спеціалістів та 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічного
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працівників та 
активістів 
громадянського 
суспільства з 
урахуванням завдань 
національно- 
патріотичного 
виховання

педагогічних працівників на тему 
"Сучасні методи і технології 
національно-патріотичного 
виховання школярів"

складу з тематики 
національно- 
патріотичного 
виховання для 
забезпечення 
якісного освітньо- 
виховного процесу.

3.2 Сприяння
проведенню та
організації науково- 
методичних 
конференцій, 
семінарів, нарад,
засідань методичних 
об’єднань, круглих 
столів, тренінгів, 
підготовці та виданні 
наукових праць,
науково-методичних, 
навчальних 
посібників і
рекомендацій із
питань національно- 
патріотичного 
виховання

Проведення форумів, «круглих» 
столів, семінарських занять щодо 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
Громадської Ради при обласній 
державній адміністрації та 
Громадської Ради при обласній 
Раді

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

Проведення круглих столів, 
конференцій тощо на тему 
національно-патріотичного 
виховання

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
соціальної та молодіжної 
політики,
освіти і науки, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування, ЗМІ, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

Проведення науково-практичної 
конференції "Проблеми 
української ідентичності у 
сучасному освітньому процесі" та 
підготовка до друку і видання 
науково-методичних, навчальних 
посібників і рекомендацій для 
практичної роботи в сфері 
національно-патріотичного 
виховання

2017,
2019

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти"

обласний
бюджет

54.0
58.0
62.0 
64,0

2017 25,0
2018 25,0
2019 25,0
2020 25,0

2017 66,0
2018 66,0
2019 66,0
2020 66,0

2017 36,3
2019 48,9

створення умов для
розвитку методико-
методологічної
наукової бази
матеріалів щодо
національно-
патріотичного
виховання.
Формування
експертної
спільноти для
подальшого
формування
науково-
теоретичних та
практичних засад
національно-
патріотичного
виховання.
Залучення активної
студентської
молоді до участі в
напрямку розвитку
та популяризації
національно-
патріотичного
виховання
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Видання кишенькової серії 
«Патріот України»

Організація та проведення 
конференцій, форумів з питань 
національно-патріотичного 
виховання

Проведення конференцій з питань 
усної історії. Наукове дослідження 
"Війна очима дітей"

Проведення обласних (районних) 
семінарів з національно- 
патріотичного виховання для 
фахівців, що працюють з дітьми та 
молоддю, керівників гуртків, 
будинків культури

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій______________
Управління культури і 
мистецтв
обл держадм і н істрації, 
Вінницька ОУНБ ім. К.А. 
Тімірязєва, Вінницький 
краєзнавчий музей, 
Вінницький обласний архів
Департамент 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики; освіти і науки, 
управління культури і 
мистецтв; Обласний центр 
туризму, спорту, краєзнавства 
та екскурсій; Центр 
підвищення кваліфікації для 
працівників культури, 
рай держадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

районні (міські) 2017 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

2017 18,5
2018 50,0
2019 50,0
2020 50,0

2017 76,0
2018 76,0
2019 76,0
2020 76,0

14.0
14.0
14.5
14.5

36,3
42,2
48,9
56,7

25.0
17.0
27.0
18.0
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3.3 Включення 
проблематики 
національно- 
патріотичного 
виховання до 
дослідницьких 
програм та планів 
наукових і 
навчальних закладів

Дослідницько-пошуковий проект 
"Формування української 
ідентичності засобами 
комплексної виховної системи 
громадянсько-патріотичного 
виховання учнівської молоді"

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти"

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

21,1
24,6
28,5
33,0

забезпечення
підтримки
досліджень та
наукового
вивчення
теоретичних і
методичних засад
національно-
патріотичного
виховання

3.4 Сприяння всебічному 
впровадженню 
законів 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»

Розробка туристичних маршрутів 
"Козацькими місцями 
Вінниччини" та "Місцями 
козацької слави (Україна)", які 
спрямовані на ознайомлення з 
історичним минулим козацької 
доби, розраховані на залучення 
учнівської та студентської молоді

2017-2020 Департамент освіти і науки 
об л держад м і н і страції, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій; громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

формування 
усвідомлення 
учнівською та 
студентською 
молоддю щодо 
важливості героїко- 
культурної 
складової 
українського 
козацтва. 
Популяризація 
краєзнавства та 
вивчення роду

3.5 Підготовка та 
видання наукових 
праць, науково- 
методичних, 
навчальних 
посібників і 
рекомендацій для 
практичної роботи в 
сфері національно- 
патріотичного 
виховання

Видання анотованих 
рекомендованих бібліографічних 
списків із серії «Відкриваємо 
Україну: події, факти, документи», 
присвячені учасникам АТО, 
героям Небесної Сотні, 
волонтерському руху»

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Вінницький краєзнавчий музей, 
Вінницька ОУНБ ім. К.А. 
Тімірязєва

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

4,5
7.0
8.0 
10,0

підвищення
розміру
бібліотечних
фордів науково-
методичною
літературою
національно —
патріотичного
спрямування.;
Популяризація та
розвиток
українського
книговидання через
залучення

Підготовка до друку і видання 
методичних посібників для 
педагогів області, молодіжних 
працівників, керівників гуртків з 
національно-патріотичного 
виховання

2018,
2020

Департаменти 
облдержад м і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки , 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій, КВНЗ "Вінницька

обласний
бюджет

2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
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академія неперервної освіти" широкого кола 
читачів.

Підготовка до друку і видання 
інформаційно-методичних 
матеріалів для педагогів області, 
молодіжних працівників, 
керівників гуртків з національно- 
патріотичного виховання

2017,
2019

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій, КВНЗ "Вінницька 
академія неперервної освіти"

обласний
бюджет

2017
2018 
2019

3,5
20,0
20,0

Підготовка до друку і видання 
пошуково-дослідницьких 
матеріалів для педагогів області, 
молодіжних працівників, 
керівників гуртків з національно- 
патріотичного виховання

2017 - 
2020

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

12,0
15.0
15.0
15.0

IV. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями в напрямі національно-патріотичного
виховання

4.1. Залучення 
громадських 
організацій, інших 
громадських ініціатив 
та громадських 
активістів,
використання їх 
досвіду і потенціалу в 
процесі національно- 
патріотичного 
виховання, згідно з 
принципами та 
пріоритетними 
напрямами, 
визначеними у цій 
Концепції

Сприяти залученню учнівської 
молоді до волонтерської 
діяльності через проведення 
благодійних акцій, операцій, 
благодійного проекту «Україна 
починається з мене» та інших 
доброчинних заходів

2017-2020 Департаменти
облдержадміністрації: освіти і 
науки, соціальної та 
молодіжної політики, 
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
Вінницьке училище культури і 
мистецтв імені М. Леонтовича, 
Громадська Рада при обласній 
Раді, громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

не потребує Популяризація ідей 
волонтерства серед 
молоді.
Підвищення рівня 
обізнаності, вмінь 
та навиків молоді у 
сфері
волонтерської
діяльності
Створення умов
для реалізації
заходів і програм,
спрямованих на
національно-
патріотичне
виховання молоді.
Утвердження
національних
цінностей, шляхом
популяризації
національно-
патріотичного

Організація заходів патріотичного 
спрямування, у тому числі у 
навчальних
закладах (зустрічі з воїнами АТО); 
організація та проведення 
благодійних акцій, майстер-класів, 
ярмарок в навчальних закладах 
області. Організація та проведення 
благодійних концертів на

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення; 
громадські та волонтерські 
об’єднання патріотичного

обласний
бюджет

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

30.0
30.0
30.0
30.0

120.0 
120,0 
120,0 
120,0
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підтримку українських військових, 
поранених зокрема та 
важкохворих дітей

спрямування виховання молоді.

Розробка і проведення 
екскурсійних маршрутів 
Вінниччиною: «400 років Богуну. 
Славні перемоги козацької зброї», 
«Леонтович і Вінниччина»

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2018
2019
2020

45.0
50.0
55.0

Вивчення історії 
рідного краю

Проведення екскурсій визначними 
місцями України

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2018
2019
2020

150.0
160.0 
170,0

Знайомство з 
Україною шляхом 
відвідання 
визначних місць, 
що сформує 
бачення України в 
цілому, відчуття 
єдності

Обласний конкурс: «Моє родове 
дерево»

2018-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки, 
Академія неперервної 
освітигромадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районні
(міські)
бюджети

2018
2019
2020

2018
2019
2020

30.0
35.0
40.0

60.0
70.0
80.0

Відвідання матчів національних 
збірних України з різних видів 
спорту

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
об л держадм і н і страції

обласний
бюджет

2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0

4.2 Сприяння діяльності 
громадських 
організацій та 
реалізації заходів і 
програм,
спрямованих на 
національно- 
патріотичне 
виховання, діяльність 
яких відповідає цій 
Концепції

Запровадити на базі Вінницької 
обласної організації ТСО України 
гурткову роботу з напрямків, 
пов’язаних з військово обліковими 
спеціальностями (гуртки юних 
планеристів та парашутистів, 
стрілецькі, радіотехнічні, 
самооборони, тощо)

2017-2020 Департамент цивільного 
захисту облдержадміністрації, 
управління фізичної культури 
та спорту
обл держадм і н істрації, 
Вінницька обласна організація 
ТСО України

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

80,0
80,0
80,0
80,0

Проведення навчально-польових 
зборів серед допризовної і 
призовної молоді на базі

2017-2020 Вінницький обласний 
військовий комісаріат, 
Вінницька обласна організація

обласний
бюджет

2017
2018 
2019

65.6
65.6
65.6
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обласного ТСОУ в с. Сутиски ТСО України 2020 65,6

Проведення парашутної, 
тактичної, прикладної, фізичної та 
медико-санітарної підготовки на 
базі обласного ТСОУ в с. Сутиски

2017-2020 Вінницький обласний 
військовий комісаріат, 
Вінницька обласна організація 
ТСО України

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

412.8
412.8
412.8
412.8

Проведення навчальних стрільб з 
АК з учнями 10-11 класів, ПТНЗ, 
ВНЗ

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти", 
Вінницький обласний 
військовий комісаріат

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

82,0
82,0
82,0
82,0

Проведення навчально-польових 
зборів з юнаками 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів на базі Вінницького 
обласного ТСОУ (аеродром с. 
Сутиски)

2017-2020 Вінницький обласний 
військовий комісаріат, 
Вінницька обласна організація 
ТСО України, КВНЗ 
"Вінницька академія 
неперервної освіти"

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

200,0
200,0
200,0
200,0

Залучення представників 
громадських організацій з метою 
проведення військово- 
патріотичних заходів у навчальних 
закладах області з допризовною, 
призовною молоддю, спілкування 
з учасниками АТО, показові 
виступи, елементи самооборони, 
показ патріотичних фільмів, 
організація військово- 
патріотичних таборів, місць 
відпочинку, екскурсій та інше

2017-2020 Департаменти 
обл держадм і н істрації. : 
соціальної та молодіжної 
політики; освіти і науки, 
раидержадміністраци, міські 
ради міст обласного значення, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

100,0
100,0
100,0
100,0

500.0
500.0
500.0
500.0

Організація і діяльність 
козацького осередку при 
Байраківській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. 
Шимка Немирівського району

Немирівська
райдержадміністрація, ГО 
«Родина Небесної Сотні», 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

Проведення козацького фестивалю 
в с. Байраківка та екскурсій 
місцями козацької слави рідного

Департаменти: інформаційної 
діяльності та
комунікацій з громадськістю,

обласний
бюджет

2017
2018 
2019

15.0
15.0
15.0
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краю соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Немирівська
райдержадміністрація, ГО 
«Родина Небесної Сотні», 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районні (міські) 
бюджети

2020

2017
2018
2019
2020

15.0

15.0
15.0
15.0
15.0

Організація літнього 
вишкільного табору «Байраківська 
Січ»

Департаменти: соціальної та 
молодіжної, інформаційної 
діяльності та
комунікацій з громадськістю
політики
освіти і науки,
облдержадміністрації,
Немирівська
райдержадміністрація, ГО 
«Родина Небесної Сотні», інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

15.0
15.0
15.0
15.0

25.0
25.0
25.0
25.0

Проведення етно-фестивалю 
«Україна — Нація Переможців»

2017-2020 Райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

180,0
190.0
200.0 
220,0

стимулювання 
молоді до 
самоосвіти, 
самовдосконален ня
*
залучення більшої 
кількості молодих 
людей до творчого 
розвитку 
особистостіОрганізація та проведення 

обласного конкурсу дитячих робіт 
вихованців закладів позашкільної 
освіти

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та 
комунікації з громадськістю, 
освіти і науки, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

2,0
3.0
3.0
4.0

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

30.0
30.0
30.0
30.0

Проведення фестивалю "Живий 
вогонь"

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
об л держад м і н і страції,

обласний
бюджет

2017
2018 
2019

106,0
106,0
106,0
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громадська організація 
"Вінницький козацький полк 
ім. І. Богуна", БФ 
«Волонтерський тил», інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

2020 106,0

Обласний молодіжний 
фізкультурно-спортивний захід 
"Козацькі розваги"

2017-2020 Управління фізичної культури 
та спорту
облдержадміністрації, КЗ 
Вінницький обласний центр 
"Спорт для всіх"

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
12,0
14.0
16.0

популяризація у 
молодіжному 
середовищі 
здорового та 
активного способу 
життя. Залучення 
більшої кількості 
молодих людей до 
занять фізичною 
культурою та 
спортом

Обласні змагання з військово- 
спортивного багатоборства на базі 
Військово-патріотичного клубу 
"Форпост" Ямпільського району

2017-2020 Управління фізичної культури 
та спорту
обл держад м і н і страції,
Ямпільська
райдержадміністрація,
ВПК "Форпост"

обласний
бюджет

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

10,0
11,0
12,0
13.0

17.0
18.0
19.0
20.0

Обласний молодіжний фестиваль 
української пісні

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

Обласний
бюджет

2018
2019
2020

45.0
50.0
55.0

Популяризація 
української пісні та 
української мови як 
складової 
державності

Турнір, присвячений пам’яті Героя 
України Максима Шимка

2018-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держад м і н і страції, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2018
2019
2020

45.0
50.0
55.0

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

Проведення конкурсу проектів 
«Український патріотичний 
мультик», «Документальне кіно 
для молоді»

2017-2020 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 3 
громадськістю, управління 
культури і мистецтв 
обл держадм і н і страції, 
Громадська Рада при обласній 
Раді, Громадська Рада при 
облдержадміністрації, інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

3.0
3.0
3.0
3.0

розкриття молодих 
талантів, допомога 
та підтримка 
молодих 
талановитих 
авторів у сфері 
культури та 
мистецтва, 
створення умов для 
творчого розвитку 
особистості.
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4.4 Сприяння роботі 
молодіжних центрів, 
клубів у сфері 
національно- 
патріотичного 
виховання

Створення обласного Центру 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді і його 
осередків в районах

2017-2020 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики; освіти і науки, 
Громадська Рада при обласній 
Раді, Громадська Рада при 
облдержадм і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

115.2
115.2
115.2
115.2

покращення
матеріально-
технічної бази,
забезпечення
розвитку
інфраструктури,
об’єктів, що
використовуються
для національно-
патріотичного
виховання молоді

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

330.0
330.0
330.0
330.0

Створення умов для занять і 
тренувань вихованців козацьких 
шкіл області

2017-2020 Райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
ГО "Молода Подільська Січ", 
БФ«Волонтерський тил»; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

200,0
200,0
200,0
200,0

Сприяти створенню дитячо- 
юнацьких козацьких осередків в 
навчальних закладах різних рівнів

2017-2020 Райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
ГО "Молода Подільська Січ", 
БФ «Волонтерський тил», інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

Фінал обласних змагань юних 
рятувальників ВГДР «Школа 
безпеки»

2017-2020 Департаменти 
об л держад м і н істрації: 
цивільного захисту населення, 
соціальної та молодіжної 
політики, управління фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15.0
20.0
25.0
30.0

Участь збірної команди області у 
Всеукраїнському зборі - змаганні

2017-2020 Департаменти: цивільного 
захисту населення, соціальної

обласний
бюджет

2017
2018

10,0
15,0
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юних рятувальників ВГДР «Школа 
безпеки»

та молодіжної політики, 
управління фізичної культури 
та спорту
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

2019
2020

20,0
25,0

Розширення мережі гуртків 
технічної творчості, що пов’язані з 
військово-обліковими 
спеціальностями 
(автомоделювання, 
радіоелектроніка і зв’язок, 
радіоконструювання, 
радіоуправління моделями, 
авіамоделювання, 
ракетомоделювання, 
судномоделювання та ін.) шляхом 
залучення до цієї роботи педагогів 
загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів і спеціалістів 
даних напрямків.

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержад м і н істрації, 
Обласний центр технічної 
творчості учнівської молоді

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

60,0
60,0
60,0
60,0

4.5 Посилення 
громадського 
контролю за 
діяльністю органів 
виконавчої влади в 
сфері національно- 
патріотичного 
виховання

Вшанування пам'яті отаманів часів 
УНР шляхом проведення уроків 
історії та літератури рідного краю. 
Щорічний захід на батьківщині 
отамана Артема Онищука (село 
Соколинці) у річницю розстрілу 
отамана більшовиками

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації:, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
соціальної та молодіжної 
політики, освіти і науки 
управління культури і мистецтв 
облдержад м і н і страції, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

30.0
30.0
30.0
30.0

40.0
40.0
40.0
40.0

національно- 
патріотичне 
виховання молоді 
на історії рідного 
краю

4.6 Сприяння 
пошануванню 
громадськими 
ініціативами борців за 
державну
незалежність і 
територіальну 
цілісність України, а

Встановлення у населених пунктах 
та навчальних закладах області 
пам’ятних знаків, меморіальних 
дощок з метою увічнення пам’яті 
жителів і випускників, які 
загинули на Майдані та на Сході 
України, а також присвоєння 
навчальним закладам та

2017-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної 
політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, будівництва, 
містобудування та архітектури, 
райдержадміністрації, міські

обласний
бюджет

районні (міські) 
бюджети

2017
2018
2019
2020

2017
2018 
2019

150.0
10.0 
10,0 
10,0

75.0
75.0
75.0

формування у 
молоді 
національної 
свідомості, 
підвищення рівня 
знань щодо 
історичного 
минулого України,
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також поіменному 
пошануванню пам’яті 
жертв окупаційних 
режимів, особливо 
жертв голодоморів в 
Україні

військовим частинам гарнізонів, 
дислокованих на території області, 
імен загиблих героїв

ради міст обласного значення 2020 75,0 формування у 
молодих людей 
почуття гордості за 
співвітчизників, 
земляків та 
залучення їх до

Присвоєння звання почесного 
громадянина міст, населених 
пунктів області Героям Небесної 
Сотні, учасникам бойових дій за 
державний суверенітет і 
територіальну цілісність України, 
зокрема героїчно загиблим під час 
проведення АТО, та назви їх 
іменами вулиць, провулків, площ, 
інших об’єктів у містах, інших 
населених пунктах області

2017-2020 Рай держадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
Громадські Ради, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

не потребує вивчення історії 
рідного краю крізь 
призму видатних 
постатей минулого 
та сучасності

Всеукраїнський фестиваль 
"Батізька битва" або "Дні 
козацької слави" (перший тиждень 
червня) с. Четвертинівка 
Тростянецького район

2017-2020 Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації,
Тростянецька
райдержадміністрація,
громадські об’єднання
патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0
50.0

50.0
50.0
50.0
50.0

Фестиваль на честь вшанування 
діячів УНР і повстанських 
отаманів Я.Гандзюка, 
Я.Гальчевського, Я.Шепеля

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Літинська

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
15.0
15.0
20.0

(Літинський район) рай держадм іністрація, 
громадські об’єднання 
патріотичного 
спрямування

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
15.0
15.0
20.0

Організація та проведення 
фестивалю "Був полковник, був 
Нечай..." (Екскурсія до могили- 
курган Д.Нечая, семінар-тренінг

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики, 
Управління культури і 
мистецтв

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

30.0
35.0
35.0
40.0
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"Виховання суспільства на основі 
козацької педагогіки", Конкурс 
патріотичної пісні "Наша зброя - 
це пісня", Квест-гра для молоді 
"Козацький квест") с. Красне, 
Тиврівський район

Вшанування Устима Кармалюка - 
лицаря Подільської землі

Вшанування подільського
полковника І. Богуна

Пам’ятні дні вшанування 
Голодом ору-геноциду 1932-1933 
рр.

2017-2020

2017-2020

2017-2020

обл держадм і н істрації, 
Тиврівська
райдержадміністрація,
БФ «Волонтерський тил», ГО 
«Красне- нове місто»; інші 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
об л держадм і 11 істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного 
спрямування

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
управління: фізичної культури 
і спорту облдержадміністрації; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
Вінницький козацький полк ім. 
І. Богуна, ГО "Молода 
Подільська Січ", БФ 
"Волонтерський тил"; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного
спрямування________________
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
управління_______________

обласний
бюджет

раионнии
(міський)
бюджет

обласний
бюджет

раионнии
(міський)
бюджет

обласний
бюджет

2017 20,0
2018 20,0
2019 20,0
2020 20,0

2017 35,0
2018 35,0
2019 35,0
2020 35,0
2017
2018
2019
2020
2017 35,0
2018 35,0
2019 35,0
2020 35,0

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0
20,0
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облдержадм ін істрації: 
культури і мистецтв, фізичної 
культури і спорту, Вінницький 
козацький полк ім. І. Богуна,
ГО "Молода Подільська Січ", 
БФ "Волонтерський тил", 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

55.0
55.0
55.0
55.0

Щорічне проведення в навчальних 
закладах (школах, училищах, 
технікумах, інститутах, 
університетах) області історичних 
виставок Українського Інституту 
національної пам'яті: "Сила волі. 
Провідники визвольного руху", 
"Спротив Геноциду", музейної 
експозиції Всеукраїнського 
товариства "Меморіал" ім. Василя 
Стуса "Народна війна" та 
краєзнавчих виставок Вінницького 
обласного краєзнавчого музею

2017-2020 Управління культури і 
мистецтв, Вінницький 
обласний краєзнавчий музей, 
Департамент освіти і науки 
облдержадм і н і страції, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

5.0
5.0
5.0
5.0

45.0
45.0
45.0
45.0

4.7 Широке залучення 
дитячих, молодіжних 
та інших громадських 
ініціатив до 
створення в музеях 
експозицій, 
присвячених боротьбі 
за незалежність та 
територіальну 
цілісність України

Створення банерної версії 
пересувної виставки «Герої не 
вмирають» для експонування на 
відкритих територіях у населених 
пунктах області та у військових 
частинах

2017-2020 Департаменти інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадм іністрації, 
керівники навчальних закладів 
обласного підпорядкування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

3.0
3.0
3.0
3.0

поширення та 
популяризація 
пам’яті героїв 
України

Створення, поновлення та 
поповнення експозицій: 

музеїв навчальних закладів, 
присвячених пам’яті героїв

2017-2020 Управління культури 
і мистецтв
облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

19.0
17.0
9.0
7.0
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Небесної Сотні та героїв АТО, 
музеїв комунальних

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

районний
(міський)
бюджет

2017
2018
2019
2020

65.0
65.0
65.0
65.0

Доповнення і оновлення 
експозицій музеїв області 
(шкільних та самодіяльних) 
матеріалами Української 
революції 1917-1920 рр., У ПА на 
теренах краю

2017-2020 Управління культури і 
мистецтво
облдержадміністрації

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

87,0

4.8 Широке залучення до 
процесів національно- 
патріотичного 
виховання учасників 
антитсрористичної 
операції

Щорічна обласна акція з нагоди 
початку нового навчального року 
за участі учасників АТО, 
особового складу ЗСУ

2017-2020 Департаменти: освіти і науки, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
Управління культури і 
мистецтв
об л держад м і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

не потребує виховання 
патріотичної 
свідомості молоді

4.9 Сприяння розвитку 
системи допризовної 
підготовки та 
військово- 
патріотичного 
виховання на основі 
традицій 
національно- 
визвольних змагань 
українців, захисту 
незалежності та 
територіальної 
цілісності України, 
євроатлантичної 
інтеграції

Проведення обласного етапу 
Всеукраїнської спартакіади 
допризовної і призовної молоді

2017-2020 Управління фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

25.0
28.0
32.0
35.0

Участь збірної команди області у 
Всеукраїнській спартакіаді 
допризовної молоді

2017-2020 Департаменти: цивільного 
захисту населення, освіти і 
науки, управління фізичної 
культури та спорту 
об л держадм ін і страції

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

35.0
40.0
45.0
50.0



4.10 Всебічне сприяння
проведенню
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-
патріотичної гри 
"Сокіл” (’’Джура")

Обласний етап Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри "Сокіл" 
("Джура")

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержад м і н істрації, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій, Вінницьке обласне 
ТСОУ; КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
ГО "Молода Подільська Січ", 
ГО ЦК «Азов», інші громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

30.0
70.0
70.0
70.0

виховання 
соціально активної, 
відповідальної та 
патріотично 
налаштованої 
молоді

Підготовка та участь збірної 
команди області у фінальному 
етапі Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної 
гри "Сокіл" ("Джура")

2017-2020 Департамент освіти і науки 
обл держадм і н істрації, 
Вінницький обласний центр 
туризму, спорту, краєзнавства 
та екскурсій, КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти», 
ГО "Молода Подільська Січ", 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15.0
20.0
25.0
30.0

Участь команди джур області у 
Всеукраїнському зльоті лідерів 
ройового самоврядування 
(ройових) у рамках Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної виховної системи 
«Джура» - «Школа джур 
Козацьких»

2017-2020 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та 
екскурсій

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15,8
18.5
19.5 
21,0

4.11 Сприяння
збільшенню ролі 
таборування в сфері 
національно- 
патріотичного 
виховання

Проведення вишкільних козацьких 
таборів для дітей та молоді

2017-2020 Департаменти 
облдержадм і н істрації: 
соціальної та молодіжної 
політики,
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
освіти і науки,
БФ «Волонтерський тил»; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

120,0
120,0
120,0
120,0

популяризація у
молодіжному
середовищі
вишкільних
козацьких,
оздоровчих таборів
у сфері
національно-
патріотичного
виховання.
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Організація та робота профільних 
пришкільних таборів національно- 
патріотичного напрямку

2017-2020 Департамент освіти і науки 
обл держад м і н істрації, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

не потребує

Проведення козацького 
патріотичного дитячо-юнацького 
табору «Хоминська Січ»

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм іністрації, 
Тиврівська
райдержадміністрація,
БФ «Волонтерський тил»; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0
20,0

Дитячо-юнацький спортивно- 
патріотичний табір "Героїв УПА" 
у с. Микулинці Літинського р-ну 
на честь вшанування бійців групи 
УПА-Південь

2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Літинська
райдержадміністрація, 
Літинська козацька сотня 
ім. Я. Гальчевського, 
громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

20,0
20,0
20,0
20,0

Патріотичний, оздоровчий табір 2017-2020 Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм іністрації, 
Вінницька
райдержадм і ністрація; 
громадські об’єднання, що 
популяризують та відроджують 
національні бойові мистецтва, 
інші громадські об’єднання 
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

35.0
35.0
35.0
35.0

районний
бюджет

2017
2018
2019
2020

115.0
115.0
115.0
115.0

Проведення військово- 
патріотичних таборів, зборів, 
зльотів

2018-2020 Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної

Обласний
бюджет

2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0

Вивчення історії 
рідного краю, 
формування
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політики, освіти і науки, 
Вінницька академія 
неперервної освіти, громадські 
об’єднання патріотичного 
спрямування

Районні
(місцеві)
бюджети

2018
2019
2020

50.0
50.0
50.0

відчуття братерства

У. Моніторинг результатів виконання Програми

5.1. Забезпечення Організація і проведення 2017-2020 Департаменти Обласний 2017 - Своєчасний та
здійснення опитувань, соціологічних та інших облдержадміністрації: бюджет 2018 58,0 якіснии моніторинг
моніторингу у сфері досліджень у сфері національно- соціальної та молодіжної 2019 - ефективності
національно- патріотичного виховання дітей та політики, інформаційної 2020 62,0 проведених
патріотичного молоді діяльності та комунікацій з заходів, визначення
виховання дітей та громадськістю, освіти і науки, Районні 2017 - цінностей та
молоді, оцінки райдержадміністрації та міські (міські) 2018 88,0 потреб молоді
ефективності заходів, ради міст обласного значення; бюджети 2019 - Вінницької області
що здійснюються на громадські об’єднання 2020 92,0
обласному та патріотичного спрямування
місцевих рівнях

л

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК
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Додаток 2
до рішення 31 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 квітня 2018 року № 610

Ресурсне забезпечення
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

на 2017 - 2020 роки

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми

2017
рік

2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього витрат на виконання Програми 
(тис. грн.)

обсяги ресурсів всього, в тому 
числі:
обласний бюджет 3642,7 4730,3 4855,3 5095,2 18273,5
районні (міські) бюджети 3476,0 3730,0 3128,0 3276,0 13610,0

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


