Проект
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2019

сесія 7 скликання

Про внесення змін 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 (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 національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 (зі
змінами), такі зміни:
1.1 Викласти розділ „Напрями діяльності та заходи’' Програми в новій
редакції згідно з додатком 1.
1.2 Викласти розділ „Ресурсне забезпечення” Програми 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
скликання
від

сесії обласної Ради 7
2019 року №

Додаток «Напрями діяльності та заходи
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
_________________________________
на 2017 - 2020 роки»_________ _______________________

]\Ь

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання) та заходи
Державної програми

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування

рік

Очікуваний
результат

тис.
грн.

І. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій
у сфері національно-патріотичного виховання
1Л.

Координація
діяльності органів
виконавчої влади
всіх рівнів, органів
місцевого
самоврядування,
навчальних і
культурнопросвітницьких
закладів,
громадських
організацій

1) Створення Координаційної Ради 2017-2020
з національно-патріотичного
виховання при Вінницькій обласній
державній адміністрації

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

вкладень
коштів не
потребує

Консолідація
зусиль суспільних
інституцій у
справі виховання
підростаючого
покоління

2) Створення районних
координаційних рад

2017-2020

Райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення,інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

60,0

3) Забезпечення діяльності
координаційної ради з питань
національно-патріотичного
виховання при
облдержадміністрації

2018-2020

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадм іністра ції

обласний
бюджет

2018
2019
2020

60,0
60,0
60,0

Створення умов
для належної
діяльності
координаційної
ради

4) Забезпечення участі обласних
делегацій у всеукраїнських та
міжнародних заходах національнопатріотичного виховання

2019-2020

5) Проведення обласних (районних) 2017-2020
семінарів з національнопатріотичного виховання для
суб’єктів, відповідальних за цей
напрямок

1.2.

Забезпечення
проведення заходів
національнопатріотичного
спрямування, у тому
числі приурочених
державним святам
га визначним датам
українського
державотворення

обласний
бюджет

2019
2020

60,0
75,0

Підвищення рівня
поінформованості
молоді про
визначні події,
дати, місця
України, обмін
досвідом 3
молоддю інших
регіонів

обласний
Департамент соціальної та
бюджет
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»
районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

150.8
175,2
185.9
195,7

2017
2018
2019
2020

142.0
142.0
142.0
142.0

Утвердження
національних
цінностей,
шляхом
популяризації
національнопаїріотичного
виховання
молоді.

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації

6) Розвиток відповідних інститутів
держави і суспільства, збереження
змістовного наповнення реалізації
національно-патріотичного
виховання на Вінниччині

2019-2020

обласний
Департамент соціальної та
бюджет
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»

2019
2020

200,0
300,0

Впровадження
ефективного
механізму
формування та
реалізації
державної
політики у сфері
націонапьнопагріотичного
виховання

1) Проведення обласних
патріотичних фестивалів, у тому
числі: «Сурми звитяги», «Гаївки
фест», «Козацька держава - наша
гордість і слава», «Лицарський
турнір пам’яті Максима Шимка»,
«Живий вогонь», «Батозька битва»,
«Фестиваль військово-патріотичної
пісні імені Гандзюка,
Гальчевського та Шепеля»" тощо

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
Управління культури і
мистецтв
облдержадміністрації,
інститути громадянського

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

222,0
360,5
369.0
395.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

285.0
295.0
295.0
305.0

Реалізація заходів
патріотичного
спрямування
сприятиме
збереженню
стабільності в
суспільстві,
соціальному та
економічному
розвитку країни,
зміцненню її

у ґ/ /
У// / /

оборо ноздат ност і
та безпеки

суспільства патріотичного
спрямування
2018-2020
2) 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)

Департаменти
облдержадм іністра ції:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
Управління культури і
мистецтв облдержадм і ністра
ції, Регіональне
представництво
Українського центру
культурних досліджень
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2017-2020

Департаменти
облдержадм іністра ції:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
Управління культури і
мистецтв облдержадміні
страції, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

3) Відзначення визначних подій
українського державотворення, у
тому числі до дня Героїв Небесної
Сотні, дня Захисника України, дня
Героїв України тощо

обласний
бюджет

2018
2019
2020

80,0
90.0
100.0

районні
(міські)
бюджети

2018
2019
2020

80,0
90.0
100.0

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

125.0
125.0
125.0
125.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

Збільшення
кількості молоді,
знайомої з
національнокультурною,
духовною
спадщиною
українського
народу шляхом
проведення
календарних
звичаєвообрядових свят

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

1.3.

Удосконалення
системи підготовки та
перепідготовки кадрів,
що займаються
питаннями
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді

1) Запровадження під час
перепідготовки педагогічних
працівників та курсів підвищення
кваліфікації спецкурсу з питань
збереження культурної спадщини
та національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської
молоді

2017-2020

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, КВНЗ
«Вінницька академія
неперервної освіти»,
Регіональне представництво
українського центру
культурних досліджень

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

6,0
7.0
8.0
9,0

Створення
ефективної
виховної системи
національнопатріотичного
виховання

1.4.

Сприяння роботі
установ
національно-

1) Укомплектування навчальних
закладів тематичними стендами,
навчальним обладнанням,

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
цивільного захисту, освіти і

обласний
бюджет

2017
2018
2019

230.0
380.0
195.0

Підвищення
зацікавленості
молоді щодо

.

.

Ж
w

патріотичного
спрямування та
іншим організаціям,
які здійснюють
заходи з
національнопатріотичного
виховання

1.5.

Всебічне сприяння
розвитку діяльності
традиційних украї
нських молодіжних
організацій, які
заборонялись і
переслідувались
окупаційними та
радянським режи-

муляжами зброї та боєприпасів, та
іншим обладнанням для
забезпечення проведення
теоретичних та практичних занять
по програмі навчального курсу
«Захист Вітчизни»

2020

145.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

310.0
310.0

науки, Обласний військовий
комісаріат

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

2) 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

Капинівська та Тиврівська
райдержадмі ні страції

районні
(міські)
бюджети

2017
2018

250.0
250.0

Покращення
матеріальнотехнічної
бази,
забезпечення
розвитку
інфраструктури,
об’єктів,
що
використовуютьс
я для національно
-патріотичного
виховання молоді

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

2017-2020

Департаменти освіти і науки обласний
бюджет
облдержадміністрації,
Обласний військовий
комісаріат. Вінницьке
обласне ТСО У ,, Вінницький
обласний молодіжний центр
«Квадрат»

2017
2018
2019
2020

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

Створення
ефективної
виховної системи
національнопатріотичного
виховання

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

10,0
10,0
30.0
30.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
^020

70.0
70.0
70.0
75.0

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

1) Проведення заходів з розвитку та 2017-2020
популяризації Пластового
(скаутського руху) у Вінницькій
області, у тому числі відвідання
пластового Центру у м. Буча
Київської області.

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2) Проведення пластових
мами, передусім
(скаутських) таборів
українського
пластового
(скаутського) руху,
що зберігся в украї
нських громадах
діаспори та відновив
свою діяльність в
Україні із здобуттям
незалежності

2017-2020

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

115.5
115.5
160,0
160,0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

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

II. Інформаційне забезпечення сфери національно - патріотичного виховання
2.1.

2.2.

Організація у теле-,
радіопрограмах і в
пресі постійно
діючих рубрик, що
популяризують
українську історію,
мову та культуру,
досвід роботи 3
національнопатріотичного
виховання різних
соціальних
інституцій

Посилення протидії
викривленню та
фальсифікації історії
України, що
передбачає
розширення
фактографічної бази
історичних подій,
публікацію нових
архівних документів,

1) Створення циклу радіо та
телепередач, відеофільмів
патріотичного виховання, у т.ч. на
основі подій та історії українського
національно-визвольного руху на
Поділлі періоду ХУІ1-ХХІ ст. та
його визначних діячів тощо

2017-2020

обласний
Департаменти
бюджет
облдержадмі ні страції:
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
соціальної та молодіжної
політики, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

2017
2018
2019
2020

450.0
450.0
450.0
450.0

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

2) Створення освітньопросвітницьких та навчальнометодичних візуальних матеріалів
для учнівської та студентської
молоді

2018-2020

Департаменти
обласний
облдержадміністрації: освіти бюджет
і науки, соціальної та
молодіжної політики,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2018
2019
2020

120,0
150.0
200.0

Вивчення історії
рідного краю,
формування
відчуття
братерства

1) Реалізація проекту «Усна історія
Вінниччини» в межах Вінницької
області (записи свідчень та
інтерв’ю з учасниками історичних
подій ХХ-ХХІ ст. або членів їхніх
родин, вивчення нематеріальної
культурної спадщини методом
“усної історії”, створення ЕБД
та публікація спогадів та книг про
визначних діячів нашого краю -

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
освіти і науки,
райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення, Вінницька ОУНБ
ім. К.А.Тімірязєва,
Вінницький обласний

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

65.0
65.0
65.0
65.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
/2020

85.0
85.0
85.0
85.0

Забезпечення
утворення
цифрованого та
збереженого
архіву усної
історії мешканців
Вінницької
області задля
збереження

______________

2.3.

історичної
пам’яті нації

учасників національно-визвольного
видання військоворуху, активістів Майдану, Героїв
історичної
літератури, мемуарів і Небесної Сотні, Героїв України,
волонтерів)
довідкових
посібників, серій книг
патріотичної
спрямованості та
організацію заходів
по фіксації усної
історії України
2018-2020
2) Видання та закупівля книг для
дітей та молоді та розповсюдження
їх під час проведення заходів з
національно-патріотичного
виховання

краєзнавчий музей,
Державний архів Вінницької
області, Регіональне
представництво українського
центру культурних
досліджень, Громадська Рада
при обласній Раді, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування
обласний
Департаменти
бюджет
облдержадм іністрації:
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
соціальної та молодіжної
політики, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

2018
2019
2020

120,0
150.0
200.0

Облаштування
бібліотек та
виставок в
молодіжних
установах

2017-2020
3) Проведення лекцій, семінарів,
конференцій з питань усної історії
та реалізація проекту «Інтелект
нації» щодо підвищення історичних
та культурних знань населення.
Наукове дослідження «Війна очима
дітей»

Департаменти облдержадміні
страції інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, соціальної та
молодіжної політики, освіти і
науки, Вінницький
краєзнавчий музей,
Вінницький обласний архів,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

40.5
45.5
58.4
67.4

Залучення
активної
студентської
молоді до участі в
напрямку
розвитку та
популяризації
національнопатріотичного
виховання

Департаменти облдержадмін обласний
бюджет
істрації: інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і
науки, Обласний
військовий комісаріат,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2017
2018
2019
2020

48.5
48.5
48.5
48.5

Розширення
мережі
позашкільної
освіти;
підвищення
зацікавленості
молоді до історії
рідного краю

Сприяння розвитку
творчого потенціалу
журналістів,
письменників,
кінематографістів та
представників інших
мистецьких
спеціальностей у
сфері національнопатріотичного
виховання

1) Проведення конкурсів,
фестивалів, виставок, конференцій
та обласного фестивалю
аматорського військовопатріотичного короткометражного
кіно серед старшокласників
«Погляд у майбутнє», тощо

2017-2020

/ / /'
// / /
А
— ///

III. Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання
3.1.

3.2.

Підвищення
професійної
кваліфікації та
науково-методичне
забезпечення
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
педагогів,
вихователів,
психологів,
соціальних
працівників,
працівників
культури та
активістів
громадянського
суспільства з
урахуванням
завдань
національнопатріотичного
виховання
Сприяння
проведенню га
організації науковометодичних
конференцій,
семінарів, нарад,
засідань методичних
об'єднань, круглих
столів, тренінгів,

2017-2020
1) Спецкурс для студентів на тему
«Психологічні аспекти
національно-патріотичного
виховання» та для педагогічних
працівників на теми «Сучасні
методи і технології національнопатріотичного виховання школярів»
та “Національна культурна
спадщина: методики її вивчення та
збереження”

2) Підготовка методичних
рекомендацій щодо врахування
психологічних аспектів
національно-патріотичного
виховання для студентів та
педагогічних працівників

2019-2020

1) Видання книг, брошур, збірників, 2017-2020
посібників, методичних
рекомендацій із питань
національно-патріотичного
виховання та інше

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, КВНЗ
"Вінницька академія
неперервної освіти",
Регіональне представництво
українського центру
культурних досліджень,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

26,7
31.0
36.0
42.0

Підготовка
спеціалістів та
підвищення
кваліфікації
педагогічного
складу з тематики
національнопатріотичного
виховання для
забезпечення
якісного освітньовиховного
процесу.

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2019
2020

75.0
97.0

Забезпечити
студентів та
педагогічних
працівників
методичним
інструментарієм
щодо врахування
психологічних
аспектів у
національнопатріотичному
вихованні дітей та
молоді

Департаменти облдержадмін обласний
бюджет
ісграції: соціальної та
молодіжної політики,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю

2017
2018
2019
2020

28.3
31.4
35.0
35.0

Створення умов
для розвитку
методикометодологічної
наукової бази,
матеріалів щодо
національнопатріотичного
виховання

підготовці та виданні
наукових праць,
науково-методичних,
навчальних
посібників і
рекомендацій із
питань національнопатріотичного
виховання

3.3.

2) Проведення форумів, круглих
столів, конференцій, семінарських
занять щодо національнопатріотичного виховання дітей та
молоді

2017-2020

Департаменти облдержадмін обласний
бюджет
істрації: інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і
науки, соціальної та
молодіжної політики,
Вінницький обласний
молодіжний центр «Квадрат»

2017
2018
2019
2020

54.0
58.0
62.0
64,0

Формування
експертної
спільноти для
подальшого
формування
науковотеоретичних та
практичних засад
національнопатріотичного
виховання

2017-2020

Департаменти
обласний
бюджет
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку,
Обласний центр туризму,
спорту, краєзнавства та
екскурсій, Регіональне
представництво українського
центру культурних
досліджень інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

2017
2018
2019
2020

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

Вивчення історії
рідного краю

2) Організація і проведення
екскурсійних маршрутів
історичними пам’ятками
та визначними місцями
Вінниччини

2018-2020

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадм іністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2018
2019
2020

45.0
50.0
55.0

3) Організація і проведення
екскурсійних маршрутів
історичними пам’ятками
та визначними місцями України

2018-2020

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2018
2019
2020

150.0
160.0
170,0

Підготовка та
1) Розробка туристичних
маршрутів, які спрямовані на
видання наукових
праць, науковоознайомлення з історичними
методичних,
місцями та центрами культури
навчальних
і ремесл Вінниччини,
посібників і
видатними постатями і борцями за
незалежність
рекомендацій для
практичної роботи в
сфері національнопатріотичного
виховання

?
______

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

IV. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного
виховання
2017-2020
1) Сприяти залученню учнівської
4.1. Залучення
молоді до волонтерської діяльності
громадських
через проведення благодійних акцій
організацій, інших
громадських ініціатив та польових культурних досліджень
та громадських
тощо
активістів,
використання їх
досвіду і потенціалу в
процесі національнопатріотичного
виховання, згідно з
принципами та
2) Організація заходів
2017-2020
пріоритетними
патріотичного
спрямування,
у
тому
напрямами,
числі у навчальних закладах
визначеними у цій
(зустрічі з воїнами АТО);
Концепції
організація та проведення
благодійних акцій, майстер-класів,
ярмарок в навчальних закладах
області; благодійних концертів на
підтримку українських військових,
поранених, сімей загиблих тощо
3) Обласний конкурс: «Моє родове
дерево»

2018-2020

Департаменти
вкладень
облдержадміністрації: освіти і коштів не
науки, соціальної та
потребує
молодіжної політики,
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації,
Вінницьке училище культури і
мистецтв імені М. Леонтовича,
Громадська Рада при обласній
Раді, інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування
Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки
облдержадм іністрації,
райдержадмі ністрації, міські
ради міст обласного
значення;інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування
Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки.
Академія неперервної освіти,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування,, Вінницький
обласний молодіжний центр
«Квадрат»

Популяризація
ідей волонтерства
серед молоді.
Підвищення рівня
обізнаності, вмінь
га навиків молоді
у сфері
волонтерської
діяльності.

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

30.0
30.0
30.0
30.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

120.0
120,0
120,0
120,0

обласний
бюджет

2018
2019
2020

30.0
35.0
40.0

районні
(міські)
бюджети

2018
2019
2020

70.0
70.0
80.0

Створення умов
для реалізації
заходів і програм,
спрямованих на
національнопатріотичне
виховання
молоді.

Утвердження
національних
цінностей, шляхом
популяризації
національнопатріотичного
виховання молоді.

4.2.

Сприяння діяльності
громадських
організацій та
реалізації заходів і
програм,
спрямованих на
національнопатріотичне
виховання,
діяльність яких
відповідає цій
Концепції

обласний
Департаменти
облдержадміністрації: освіти бюджет
і науки, цивільного захисту,
Вінницький обласний
військовий комісаріат,
Вінницька обласна
організація TCO України

2017
2018
2019
2020

840.4
840.4
840.4
840.4

Сприяння
військовопатріотичному
вихованню молоді
та підготовки до
служби в ЗС.
ДСНС, НГ, СБ,
МВС України

2) Залучення представників
2017-2020
громадських організацій з метою
проведення військовопатріотичних заходів у навчальних
закладах області з допризовною,
призовною молоддю, спілкування 3
учасниками АТО, показові виступи,
показ патріотичних фільмів тощо

Департаменти
облдержадміністрації. :
соціальної та молодіжної
політики; освіти і науки,
райдержадміністрації, міські
ради міст обласного значення,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

90,7
121,6
190.0
240.0

2017
2018
2019
2020

485.0
500.0
500.0
500.0

Набуття знань,
умінь та навичок,
необхідних
майбутньому
захиснику
Вітчизни

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики; освіти і
науки, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, Управління
культури і мистецтв
облдержадм іністра ції

обласний
бюджет

2020

800,0

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

Департаменти облдерж
адміністрації: соціальної та
молодіжної політики; освіти
і науки, Громадська Рада при
обласній Раді, Громадська
Рада при облдержадміні
страції, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

115.2
115.2
115.2
115.2

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020v / /

Створення
платформи для
розвитку
національнопатріотичного
виховання на
місцевому рівні

1) Органі зація та проведення
навчально-польових зборів,
навчальних стрільб, гурткової
роботи з напрямків, пов’язаних з
військово обліковими
спеціальностями

2017-2020

4.3.

Організаційна та
фінансова підтримка
на конкурсній основі
заходів і програм
громадських
організацій
національнопатріотичного
спрямування

2017-2020
1) 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)

4.4.

Сприяння роботі
молодіжних центрів,
клубів у сфері
національнопатріотичного
виховання

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

2017-2020

районні
(міські)
бюджети

330.0
330.0
.330,0
#30,0

2) Фінал обласних змагань юних
рятувальників ВГДР «Школа
безпеки»

4.5.

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

2017-2020

1) Встановлення у населених
2017-2020
пунктах та навчальних закладах
області пам’ятних знаків,
меморіальних дощок з метою
увічнення пам’яті видатних діячів,
знакових постатей в історії
Вінниччини, жителів і випуск
ників, які загинули на Майдані та
на Сході України, а також
присвоєння навчальним закладам та
військовим частинам гарнізонів,
дислокованих на території області,
імен загиблих героїв
2) Проведення заходів з вшанування
видатних діячів та борців за
незалежність України на теренах
Вінниччини:
- часів Русі: Святослав Хоробрий;
- часів козацтва: Іван Богун, Данило
Нечай, Іван Гонта, Устим Кармалюк;
- 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;

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
цивільного захисту
населення, соціальної та
молодіжної політики,
управління фізичної
культури та спорту
облдержад міні стра ці ї,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15.0
20.0
25.0
30.0

Підвищення рівня
практичної
підготовки до дій
у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій,
популяризації
безпечного та
здорового
способу життя

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, будівництва,
містобудування та
архітектури,
райдержадмі ністрації, міські
ради міст обласного
значення

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

150.0
10.0
10,0
100,0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

75.0
75.0
75.0
75.0

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

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

95.0
95.0
95.0
95.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

180.0
180,0
180,0
180,0

Департаменти
облдержадм іністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
Управління культури і
мистецтв
облдержадмі ністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування, , Вінницький
обласний молодіжний центр
«Квадрат»

/1 / //

'Ті
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Формування у
молодих людей
почуття гордості
за співвітчизни
ків, земляків та
залучення їх до
вивчення історії
рідного краю
крізь призму
видатних
постатей
минулого та
сучасності

- сучасні Герої Небесної Сотні з
Вінниччини: Максим ІІІимко,
Валерій Брезденюк, Леонід
Полянський, шляхом проведення
уроків історії та літератури рідного
краю тощо
4.6.

Широке залучення
Д И Т Я Ч И Х , М О Л О Д ІЖ І! И X

та інших
громадських
ініціатив до
створення в музеях
експозицій,
присвячених
боротьбі за
незалежність та
територіальну
цілісність України

4.7.

4.8.

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, Вінницький
обласний краєзнавчий музей

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

3.0
3.0
50.0
50.0

Поширення та
популяризація
пам’яті героїв
України

2017-2020
2) 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.

Управління культури і
мистецтв
облдержадм іністрації,
райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення, Вінницький
обласний краєзнавчий музей

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

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

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

52.0
52.0
52.0
52.0

Розвиток
творчого
здобутку держави
в національнопатріотичному
напрямку

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
управління культури і
мистецтв облдержадміні
страції, райдержадміністрації,
міські ради міст обласного
значення, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

16,0
16,0
25.0
25.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

35.0
35.0
35.0
35.0

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

25.0
28.0
32,0

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

2017-2020

Широке залучення
до процесів
національнопатріотичного
виховання учасників
антитерористичної
операції

1) Проведення в навчальних
закладах області інформаційнопросвітницьких та виховних
заходів, зустрічей з учасниками
Революції Гідності та АТО, у тому
числі уроки мужності «Герої не
вмирають»

2017-2020

Сприяння розвитку
системи допризовної
підготовки га
військово-

1) Проведення обласного етапу
Всеукраїнської спартакіади
допризовної і призовної молоді

2017-2020

Управління фізичної
культури та спорту
облдержадмі ністрації

т

Виховання
патріотичної
свідомості молоді

Залучення
більшої кількості
молодих людей
до занять

4.9.

патріотичного
виховання на основі
традицій
національновизвольних змагань
українців, захисту
незалежності та
територіальної
цілісності України,
євроатлантичної
інтеграції

2) Участь збірної команди області у 2017-2020
Всеукраїнській спартакіаді
допризовної молоді

Департаменти
облдержадміністрації:
цивільного захисту, освіти і
науки, Управління фізичної
культури та спорту
облдержад міні стра ції

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

35.0
40.0
45.0
50.0

фізичною
культурою та
спортом

Всебічне сприяння
проведенню
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

1) Обласний етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

2017-2020

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

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

30.0
70.0
70.0
70.0

Виховання
соціально
активної,
відповідальної та
патріотично
налаштованої
молоді

Департамент освіти і науки
обласний
облдержадміністрації,
бюджет
Вінницький обласний центр
туризму, спорту, краєзнавства
та екскурсій, КВНЗ
«Вінницька
академія неперервної освіти»,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

2017
2018
2019
2020

15.0
20.0
25.0
30.0

Департамент освіти і науки
облдержадм іні стра ці ї,
Обласний центр туризму,
спорту, краєзнавства та
екскурсій

2017
2018
2019
2020

15,8
18.5
19.5
21,0

2017-2020
2) Підготовка та участь збірної
команди області у фінальному етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

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

2017-2020

обласний
бюджет

/
Л'/ІУ

4.10. Сприяння
збільшенню ролі
таборування в сфері
національнопатріотичного
виховання

1) Організація та робота
профільних пришкільних таборів
національно-патріотичного
спрямування

2017-2020

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

вкладень
коштів не
потребує

2) Проведення військовопатріотичних таборів, зборів,
зльотів, у тому числі «Байраківська
січ», «Героїв УПА», «Щит і меч»
тощо

2017-2020

Департаменти
облдер жад міні с'гра ііії:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
Райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення,інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

Підвищення
престижу і
розвитку
мотивації молоді
до державної та
87.0
військової
98.0
служби;
115.0 гуманістичних
130.0 цінностей

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

35.0
94.0
200.0
200,0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

115.0
115.0
115.0
115.0

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

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

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

3) Організація та проведення
тематичних навчальнопросвітницьких змін з історичної
тематики

4) Всеукраїнський потяг
вшанування подій Революції
Гідності м. Вінниця

2017-2020

2017-2020

Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницька
райдержадм іні страці я;
інститути громадянського
суспільства пагріотичного
спрямування
Департаменти: соціальної та
молодіжної політики,
інформаційної діяльності та
комунікацій з іромадськістю,
Управління культури і
мистецтв
облдержадміністрації,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

районні
(міські)
бюджети

Популяризація у
молодіжному
середовищі
здорового та
активного
способу життя

т

153,3
235.0
350.0
400.0

Переосмислення
важливих
сторінок Другої
світової війни у
контексті
формування
національної
соціокультурної
ідентичності
Ознайомлення
МОЛОДІ 3

основними
засадами
таборування та
мандрівництва

4.11. Популяризація
козацьких бойових
мистецтв

5) Розробка методичних
рекомендацій з впровадження
наці о нал ь но- патріотич но і о
компоненту у виховний процес в
дитячих закладах оздоровлення і
відпочинку

2019-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2019
2020

40.0
50.0

Виховання у
молоді почуття
гордості за свою
державу

1) Підготовка і навчання тренерівнаставників з козацьких бойових
мистецтв

2017-2020

Управління фізичної
культури і спорту
облдержадміністрації;
райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

25.0
25.0
25.0
25.0

Підвищення рівня
психологічної та
фізичної
готовності молоді

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

80.0
80,0
80,0
80,0

Департаменти
облдержадм іністрації:
соціальної та молодіжної
політики, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і науки;
Управління фізичної культури
і спорту
облдержадміністрації, рай дер
жадміністрації, міські ради
міст обласного значення,
інститути громадянського
суспільства патріотичного
спрямування

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

85.0
87.0
89.0
91.0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

Популяризація у
молодіжному
середовищі
вишкільних
козацьких,
оздоровчих
165.0 таборів у сфері
165.0 національно165.0 патріотичного
165.0 виховання

2) Популяризація козацьких
бойових мистецтв, створення
дитячо-юнацьких козацьких
осередків, організація обласних,
районних та міських змагань
осередків козацьких бойових
мистецтв, у тому числі «Козацькі
розваги»

2017-2020

3) Створення умов для занять і
тренувань вихованців козацьких
шкіл області

2017-2020

Райдержадміністрації, міські
ради міст обласного
значення, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

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

Популяризація в
молодіжному
середовищі
козацьких
традицій

4) Проведення виш кіль них
козацьких таборів для дітей та
молоді, у тому числі «Хоминська
січ»

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації: соціа
льної та молодіжної
політики, інформаційної

обласний
бюджет

2017
2018
Щ?

140.0
140.0
140.0
140.0

Ефективне
використання
козацьких
традицій у сфері

Ф

діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і
науки, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування
5) Проведення козацького
фестивалю в с.Байраківка га
екскурсій місцями козацької слави
рідного краю

2017-2020

Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
соціальної та молодіжної
політики, освіти і науки,
Управління кульгури і
мистецтв облдержадміні
страції, інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

40.0
80.0
90.0
100.0

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

15,0
15,0
30,0
30,0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

15,0
15,0
15,0
15,0

обласний
бюджет

2017
2018
2019
2020

58,0
62,0

районні
(міські)
бюджети

2017
2018
2019
2020

88,0
92,0

національнопатріотичного
виховання

Поширення
кращих
історичних
звичаїв
українського
народу, козацтва,
вивчення історії
рідного краю

V. Моніторинг результатів виконання Програми
5.1.

Забезпечення
здійснення
моніторингу у сфері
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді, оцінки
ефективності
заходів, що
здійснюються на
обласному та
місцевих рівнях

1) Організація і проведення
опитувань, соціологічних та інших
досліджень у сфері національнопатріотичного виховання дітей та
молоді

Заступник директора Департаменту

2017-2020

Департаменти
облдержадм і ні страції:
соціальної та молодіжної
політики, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і
науки, райдержад мі ні страції
та міські ради міст обласного
значення;інститути
громадянського суспільства
патріотичного спрямування

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

Олександр МЕЛЬНИК

Додаток 2
до рішення
скликання
від

сесії обласної Ради 7
2019 року №

Додаток «Ресурсне забезпечення
Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 - 2020 роки»

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в тому
числі:
обласний бюджет
районні (міські) бюджети

2017 рік

3642,7
3476,0

2018 рік

2019 рік 2020 рік

4730,3
3730,0

5444,9
3119,0

6799,2
3271,0

Всього витрат на виконання Програми
(тис. грн.)

20617,1
13596,0
/1

Заступник директора Департаменту

