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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
вуя. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел.: (0432) 61-16-36
Код ЄДРПОУ 40159685, E-mail: dsmrKa vin.sov.ua

від « 20 » січня 2020 року № 03-344

Обласна Рада
Про хід виконання Обласної цільової
соціальної програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 - 2020 роки
за 2019 рік
На виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 (зі змінами) «Про Обласну цільову соціальну програму
національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2020 роки», Порядку
формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5
скликання від 10 листопада 2006 року №145 (зі змінами), Департамент
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації надає звіт згідно
форми, що додається.

Додаток 1 на 32 арк.
Додаток 2 на 1 арк

Заступник директора Департаменту

Микола С т ііїя н с ь к и й 32-72-32

Олександр МЕЛЬНИК

Додаток 1 до листа
Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації
від 20 січня 2020 року № 03-344
ІНФОРАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницький обласний військовий комісаріат
Райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення
Інститути громадянського суспільства патріотичного спрямування
найменування відповідального виконавця програми
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2020 роки, затверджена
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 224 (зі змінами згідно рішення 39 сесії Обласної
Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

І.Виконання заходів і завдань Програми:
№
з/п

1.
1.1.

1.2.

Фактично проведені заходи
Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям
Досягнуті результати
Запланований результат
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
діяльності
Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері
національно-патріотичного виховання
Відповідно до розпорядження Це надало змогу якісно
та
Координація
діяльності Консолідація зусиль
ефективніше
реалізовувати
політику
голови
обласної
державної
суспільних
інституцій
у
органів виконавчої влади
адміністрації від 13 січня 2017 року національно-патріотичного
всіх рівнів, органів місцевого справі виховання
№12
«Про
затвердження виховання як на рівні області так і на
самоврядування, навчальних підростаючого покоління
Положення про координаційну рівні
районів/міст
обласного
і культурно-просвітницьких
раду з
питань національно- значення.
закладів,
громадських
патріотичного
виховання
при
організацій
облдержадміністрації» (зі змінами)
затверджено склад координаційної
ради з питань національнопатріотичного
виховання
при
Вінницькій обласній державній
адміністрації
розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації від ЗО березня 2017
року №225 «Про затвердження
складу координаційної ради з
питань національно-патріотичного
виховання
при
облдержадміністрації» (зі змінами)
Участь збірної команди області Виховання у дітей та молоді
у
Всеукраїнському
зборі- культури безпечної життєдіяльності;
рівня
практичної
змаганнях юних рятувальників підвищення
підготовки до дій у разі виникнення
Всеукраїнського громадського надзвичайних ситуацій
дитячого руху «Школа безпеки»
збереження
і
Фестиваль традиційної народної Пропагування,
Реалізація заходів
Забезпечення проведення
популяризація народних традицій,
культури «Гаївки-фест»
патріотичного спрямування
заходів національнозвичаїв
та обрядів; виявлення,
патріотичного спрямування, сприятиме збереженню
розвиток,
підтримка
творчо
стабільності в суспільстві,
у тому числі приурочених
обдарованих дітей та молоді,
соціальному та
державним святам та
формування в них високих духовних

визначним датам
українського
державотворення

економічному розвитку
країни, зміцненню її
обороноздатності та безпеки

Обласний
конкурс
моделей
системної роботи закладів освіти з
організації
військовопатріотичного виховання дітей та
учнівської М ОЛ ОДІ.

Традиційний
козацький
фестиваль «Козацька держава наша гордість і слава».

якостей на основі національнокультурних традицій; формування
естетичного смаку та патріотичних
почуттів у молодого покоління;
підтримка
творчої
ініціативи
талановитих майстрів;; підвищення
професійної майстерності учнів
професійно-технічних навчальних
закладів; обмін досвідом.
Конкурс
проведено
в двох
номінаціях: «Модель системної
роботи з організації військовопатріотичного виховання дітей та
учнівської молоді у закладі загальної
середньої освіти» та «Модель
системної роботи з організації
військово-патріотичного виховання
дітей та учнівської молоді у закладі
позашкільної роботи». На конкурс
було
представлено
27 робіт
закладів загальної середньої та 1
позашкільної освіти
Формування у молоді національнопатріотичної
свідомості,
національної гідності, поваги до
культурного
та
історичного
минулого
України,
активної
громадянської позиції та почуття
власної гідності; сприяння набуттю
дітьми та учнівською молоддю
патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах
державотворення, уміння визначати
форми та способи своєї участі в
життєдіяльності
громадянського
суспільства,
формування
толерантного ставлення до традицій;
популяризація
в
молодіжному
середовищі козацьких традицій.

Фестиваль «Лицарський турнір
пам’яті Максима Шимка - 2019»

підвищення
громадянської
активності молоді; формування в
молоді
загальноєвропейських
цінностей;
забезпечення
участі
молоді
у масових заходах
патріотичного
спрямування;
формування здорового способу
життя,
прагнення
фізичшого
саморозвитку.
Міжнародний фестиваль звичаєвої Залучення нових учасників до
культури «Живий вогонь»
обласної програми національнопатріотичного
виховання.
Знайомство з носіями давніх
українських традицій - гуцули,
бойки, лемки, опіляни та інші
народності.
Фестиваль “Живий
Вогонь” показав свій, подільський
варіант святкування найдовшого дня
в році.
Обмін досвідом
та
відтворення купальського дійства
разом з різними народами
Дитячо-юнацький
патріотичний 150 учасників із 16 районів області із
фестиваль
мистецтв
«Сурми яких виявлено 88 лауреатів в різних
номінаціях:
художні
роботи;
звитяги»
авторська поезія; художнє читання;
солісти-вокалісти;
вокальні,
вокально-інструментальні
та
вокально-хорові ансамблі; героїкопатріотична
хореографічна
композиція;
оркестри
та
інструментальні ансамблі; авторська
пісня. Це надало можливість
підтримки творчо обдарованих дітей
та молоді, формування в них
високих духовних якостей на основі
національно-культурних традицій;
формування естетичного смаку та
патріотичних почуттів у молодого
покоління

Т уристсько-краєзнавчий
семінар «Свято Весни»

Андріївські вечорниці

Акція «Вифлиємський вогонь
миру»

Під час проведення заходу
учасники
семінару
здобули
основи знань про пластовий
(скаутський
рух)
та
ознайомились з його виховною
методикою,
дізнались
про
надбання та спадок української
культури; отримали інформацію
про
громадську
діяльність,
можливості для молоді в сфері
громадської
діяльності,
що
дозволить їм ставати соціально та
громадсько активними у себе в
областях
50 учасників ознайомились з
давніми українськими звичаями
та обрядами, які проводились на
свято Андрія, вивчили танець
банси,
спробували
вкусити
калиту, посмакували варениками
та пирогами, побавились в
традиційні українські історичні
ігри, дізнались більше інформації
про культурні традиції та спадок
українського народу
Результатом проведення акції
«Вифлиємський вогонь миру»
стало
ознайомлення
700
залучених жителів міста та
області з традиціями передачі
Благодатного Вогню, поширення
цього символу тепла, миру та
злагоди, в такий нелегкий для
України час, залучення 700
учасників акції до плекання

1.3.

Удосконалення
системи Створення
підготовки та перепідготовки виховної
кадрів,
що
займаються

традиційних
християнських
цінностей,
ідей любові
до
оточуючих
та
готовності
допомогти
Обласний конкурс моделей Формування засад патріотизму та
системної роботи / Обласний громадянської позиції
огляд-конкурс серед закладів
освіти з організації військовопатріотичного
виховання
учнівської молоді
Флешмоби до Дня незалежності
України
День
Захисника
України:
зустрічі з учасниками Революції
Гідності та АТО / ООС,
ветеранами
Другої
світової
війни,
уроки
мужності,
покладання квітів, урочисті
лінійки
День
Соборності
України
Фотовиставка
до
Дня
Соборності України «Україна це ми!»
Обласний патріотичний дитячоюнацький фестиваль мистецтв
«Сурми звитяги»
Обласний етап Всеукраїнської
краєзнавчої акції учнівської
молоді до 100-річчя Української
революції 1917 - 1921 рр.
«Українська революція: 100
років наді і боротьби»
Підготовка педагогічних працівників,
Для
педагогічних працівників, які
ефективної
які
в майбутньому зможуть
системи проходять курси підвищення
самостійно
проводити
кваліфікації читається спецкурс
семінари/тренінги,
інші форми
«Національно-патріотичне

роботи з метою національнопатріотичного виховання молоді,
формування ціннісних орієнтирів та
утвердження національнопатріотичної свідомості дітей та
молоді
ціннісного
навчальних Формування
Сприяння роботі установ Підвищення зацікавленості Переобладнання
особистості
до
«Захист ставлення
молоді щодо служби у кабінетів предмету
національно-патріотичного
національної
пам
’яті,
спрямування
та
іншим Збройних силах України, її Вітчизни» (Барська ЗОШ І-ІІІ
народу;
до
захисту ступенів № 1 Барської міської українського
організаціям, які здійснюють готовності
психологічної
та
фізичної
НВК
№
5
збере ження
та ради,
заходи
з
національно- України,
шанування
національної «загальноосвітній навчальний готовності до служби у Збройних
патріотичного виховання
заклад-дошкільний навчальний Силах України
пам'яті
заклад»
м.
МогилеваПодільського, ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м.
Ладижина, Кордишівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Козятинського району,
ЗШ І-ІІІ ст. № 26, № 22
Вінницької міської ради
Придбано
3
пневматичні
гвинтівки для Тульчинської
школи-ліцею
з
посиленою
військово-фізичною
підготовкою за спонсорські
кошти
КВНЗ
«Вінницька академія
неперервної освіти»
25-27
вересня 2019 року за сприяння
Вінницького
обласного
молодіжного
центру
«КВАДРАТ» на базі ФСТ
«Колос» проведена «Школа
інтерактивного
навчання»
(навчально-тренувальний
вишкіл для вчителів захисту
Вітчизни), семінар-нарада з

питаннями
національнопатріотичного
виховання
дітей та молоді

1.4.

національно-патріотичного
виховання

виховання: зміст, структура,
засоби» (автор д.іст.н., професор
O.K. Струкевич).

1.5.

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

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

питань
з
національнопатріотичного виховання для
методистів РМК (ММК), які
відповідають за викладання
предмету «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичне
виховання (24 жовтня)
Вишкільний тренінг «Шлях Воїна» Вдалось зорганізувати
максимально продуктивний вишкіл,
де всі змогли ознайомитись з азами
«Тактичної медицини», «Техніки
ведення бою», «Самозарадністі»,
«Маскування» та «Орієнтування»;
життя у польових умовах, протягом
3-ох днів; здоровий спосіб життя,
фізичний розвиток особистості;
плекання цінностей та виховання
патріотично налаштованої молоді;
інструктажі з використання макетів
вогнепальної зброї; різноманітні
загартовуючі ігри, смуги перешкод.
40
учасників
заходу
мають
Молодіжний форум-семінар
сформовану громадянську позицію
«Берег Ріки 2019»
та мають змогу розкрити свій
творчий та лідерський потенціал;
отримали змогу ознайомитись з
навиками самозахисту, оволоділи
навиками первинного поводження зі
зброєю
та
познайомились
з
діяльністю військових формувань
України; отримали інформацію та
оволоділи навиками надання першої
домедичної допомоги, збереження
власного
життя та допомоги
постраждалим у випадках коли є
необхідність; здобули знання про
пластовий (скаутський) рух та
ознайомились з його виховною

2.
2.1.

методикою, що дозволить
їм
застосувати
ці
знання
для
поширення
пластового
(скаутського) руху, 20 учасників
виявили бажання приєднатись до
Пласту.
Туристсько-краєзнавчий семінар Під час проведення заходу учасники
семінару здобули основи знань про
«Свято Весни»
пластовий (скаутський рух)
та
ознайомились з його виховною
методикою, дізнались про надбання та
спадок
української
культури;
отримали інформацію про громадську
діяльність, можливості для молоді в
сфері громадської діяльності, що
дозволить їм ставати соціально та
громадсько активними у себе в
районах.
Інформаційне забезпечення сфери національно - патріотичного виховання
Регіональна історія 20 століття. Створено серію з 7-ми науковоОрганізація
у
теле, Популяризація національно
Важливі сторінки (до 100-річчя популярних
просвітницьких
радіопрограмах і в пресі - визвольних рухів серед
фільмів
тривалістю
по
10-15 хвилин,
Української
революції
1917-1921
постійно діючих рубрик, що молоді Вінницької області.
присвячених
популяризації
РР)
популяризують українську Утвердження українських
регіональної історії 20-го століття;
історію, мову та культуру, національних цінностей
підготовлено навчально-методичні
досвід роботи з національноматеріали (навчально-просвітницькі
патріотичного
виховання
фільми та навчально-методичний
різних соціальних інституцій
посібник до них; підготовлено
платформу серед освітніх закладів
області для впровадження проекту;
апробовано
навчально-методичні
матеріали в 3 групах: вчителі,
старшокласники та студентська
молодь; презентовано навчальнометодичні матеріали для учасників
проекту;
розповсюджено
відеоматеріали на компакт-дисках та
навчально-методичний
посібник

серед освітніх закладів міста,
області та регіону.
Популяризація національновизвольних рухів серед молоді
Вінницької області. Утвердження
українських національних
цінностей

2.2.

Посилення протидії
викривленню та
фальсифікації історії
України, що передбачає
розширення фактографічної
бази історичних подій,
публікацію нових архівних
документів, видання
військово-історичної
літератури, мемуарів і
довідкових посібників, серій
книг патріотичної

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

Створено та розміщено в ефірі
телебачення відеофільми:
«Іван Марчук. Феномен»
«Микола Леонтович»
«Настя Присяжнюк»
«Гнат Танцюра»
«Василь Стус»
«Данило Нечвй»
«Петро Могила»
«Звичаї Східного Поділля»
Медіа
підтримка
проектів, Популяризація заходів та проектів,
створених в рамках програми що проводяться в рамках Обласної
національно-патріотичного
цільової
соціальної
програми
виховання у Вінницькій області національно-патріотичного
протягом 2019 року
виховання дітей та молоді серед
населення Вінницької області за
рахунок аудиторії інформаційних
ресурсів Вінниччини. Підвищення
інтересу населення до національнопатріотичних тем, поглиблення
знань населення щодо історії
рідного краю, української культури
та традицій.
Створено та розповсюджено
Забезпечення утворення
відеофільмів - спогадів:
цифрового та збереженого архіву
«Юрій Пасіхов»
усної історії мешканців області з
«Раїса Панасюк»
метою збереження історичної
«Віталій Г адзінський»
пам’яті нації
«Дмитро Майборода»
«Валентина Ратова»
«Олександр Покрищук»
Видано книги В.Вітковський
Облаштування бібліотек та
виставок в молодіжних
«Черешні цвітуть у серці»
Сафроняк М. «Душі моєї
установах
джерело»

Проведено 10 урроків історії Залучення активної студентської
«Митці України - за вільну молоді до участі в напрямку
Україну» (інтерактивна гра для розвитку та популяризації
старшокласників) та 2 уроки національно-патріотичного
«живої історії», приурочених виховання
подіям Вапнярського бою та
вшануванню пам’яті отаманів
УНР
Спільно
з
Департаментом Набуття учнівською молоддю
Розширення
мережі
Сприяння розвитку творчого
досвіду
через
інформаційної діяльності та патріотичного
позашкільної освіти;
потенціалу журналістів,
комунікацій з громадськістю залучення до інтерактивних форм
підвищення зацікавленості
письменників,
облдержадміністрації проведено роботи, методу проектів, що
молоді до історії рідного
кінематографістів та
обласний
фестиваль навчає співпраці у колективі,
краю
представників інших
громадянської
аматорського
військово- формування
мистецьких спеціальностей у
позиції.
патріотичного
сфері національнозацікавленості
короткометражного кіно серед Підвищення
патріотичного виховання
старшокласників «Погляд у молоді до історії рідного краю
майбутнє», присвячений Дню
захисника України
Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання
підготовки
/
Підготовка спеціалістів та В межах програми курсів Удосконалення
Підвищення професійної
сприяння
підготовці
/
створення
підвищення
кваліфікації
підвищення
кваліфікації
кваліфікації та науководля
підготовки
педагогічного
складу
з вчителів «Захист Вітчизни» умов
методичне забезпечення
кадрів
щодо
тематики
національно- («Основи медичних знань») 08 педагогічних
державних службовців,
патріотичного виховання для травня 2019 року проведено забезпечення якісного освітньопосадових осіб місцевого
засідання за круглим столом та виховного процесу на засадах
забезпечення
самоврядування, педагогів,
2019
року національно-патріотичного
якісного освітньо-виховного 11 червня
вихователів, психологів,
конференцію
з
актуальних виховання
процесу
соціальних працівників,
питань військово-патріотичного
працівників культури та
виховання.
активістів громадянського
Для студентів спеціальності
суспільства з урахуванням
«Практична
психологія»
завдань національночитається
спецкурс
патріотичного виховання
«Психологічні
аспекти
спрямованості та
організацію заходів по
фіксації усної історії України

2.3.

3.
3.1.

3.2.

Сприяння проведенню та
організації
науковометодичних
конференцій,
семінарів, нарад, засідань
методичних
об’єднань,
круглих столів, тренінгів,
підготовці
та
виданні
наукових праць, науковометодичних,
навчальних
посібників і рекомендацій із
питань
національнопатріотичного виховання

Створення
умов
для
розвитку
методикометодологічної
наукової
бази,
матеріалів
щодо
національно-патріотичного
виховання

національно-патріотичного
виховання»
Культурно-просвітницький
лекторій «Свій/чужий/інший».
Міжнаціональні
відносини:
український вимір та регіональні
контексти»

Проведено круглі столи:
«Вінниця - столиця УНР»;
«День захисника України свято багатьох поколінь»;
«100-річчя подій Вапнярського
бою та вшанування його
учасників»;
«Крижопіль - форпост УНР»;
«Крути - 1918»;
М.Битинський - визначний
державний та військовий діяч
часів УНР»
Обласна краєзнавча
конференція учнівської молоді
«Моя Вінниччина» на базі
Вінницького обласного
краєзнавчого музею.

Проведено інтерактивні заходи
(семінари, лекції, круглі столи
тощо)
для
учнівськостудентської
молоді
щодо
ознайомлення
із
історією
міжнаціональних взаємовідносин
українців та найчисельніших
національних громад Поділля
крізь призму українського виміру
та регіональних контекстів на
шляху формування національної
та етнічної ідентичностей і
зміцненню
конструктивних
діалогів між різними етнічними
спільнотами, які проживають в
Україні та на Поділлі
Підвищення рівня обізнаності
щодо національно-патріотичного
виховання молоді на історії
рідного краю

Розвиток національнопатріотичного виховання,
формування експертної
спільноти. Охоплено 300 дітей.

Україна: народ, патріот, воїн

3.3.

Підготовка
та
видання
наукових праць, науковометодичних,
навчальних
посібників і рекомендацій
для практичної роботи в

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

Четвертий обласний Форум
українських патріотичних справ
«Ми - Українці!»
Участь у X Всеукраїнській
краєзнавчій
конференції
учнівської молоді «Мій рідний
край,
моя
земля
очима
сучасників» (м. Миколаїв)
Обласна
краєзнавча
конференція учнівської молоді
«Моя Вінниччина» на базі
Вінницького
обласного
краєзнавчого музею
Модель комплексної системи
громадянсько-патріотичного
виховання
школярів
«Громадянин - добродій патріот»
упроваджено
в
закладах загальної середньої
освіти з метою формування
учнівської ідентичності.
«Вшанування Героїв Холодного
Яру»
Козацьке Свято Під Берестечком
Міжнародний фестиваль бойових
мистецтв «Козацький Спас»

Збірник поезій «Люби, шануй,
оберігай усе, що зветься Україна»
вміщує кращі твори відомих
поетів та місцевих авторів про
любов
до
Батьківщини,
патріотизм і мужність. Збірник
продовжує
серію
«Патріот
України».
Активне залучення дітей та
учнівської молоді до заходів
національно-патріотичного
виховання
через
участь
у
пошуково-дослідницькій роботі,
написанні та реалізації проектів,
підготовці
інформаційних
брошур, довідкових матеріалів
про здобутки і напрацювання
закладів освіти області у сфері
національно-патріотичного
виховання

Залучення нових учасників до
обласної програми національнопатріотичного
виховання.
Знайомство з історичними місцями
України. Обмін досвідом та участь
представників вінницької молоді у
заходах таборування.

Екскурсія місцями козацької слави 50 учасників поїздки з різних
районів області отримали нові
Вінниччини
знання з історії, культури рідного
краю, дізнались про визначні постаті
України-Русі та відвідали відомі та
маловідомі місця.
Видано Методичні рекомендації Розповсюдження серед педагогів
для керівників музеїв закладів області, молодіжних працівників для
освіти
області
«Нормативно- підняття
патріотичного
духу
правова база діяльності музеїв учнівської та студентської молоді,
закладів освіти» та навчальна що є одним із головних завдань
програма для керівників гуртків з національно-патріотичного
позашкільної освіти туристсько- виховання дітей та молоді
краєзнавчого
напрямку
«Юні
музеєзнавці»
нових
маршрутів
Вінницьким обласним центром Пошук
туризму, спорту, краєзнавства та Вінниччиною та Україною задля
ознайомлення
екскурсій
спільно
з
МО цілісного
учнівської
молоді
з героїчною
«Молода
Подільська
Січ»
розроблено
туристичний історією України та нашим
маршрут
«Шляхами
Івана сьогоденням
Богуна» (до 400-річчя від дня
народження);
«Пам’ятні місця Вінницької
історії козацтва», гру-квест
«Стежками
рідного
міста»,
«Мальовничий
калейдоскоп»
(Вінницький обласний центр
туризму, спорту, краєзнавства та
екскурсій, 0. Коваль)
Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі
національно-патріотичного виховання
роль
інститутів
У закладах освіти області було Підвищено
Залучення
громадських Популяризація ідей
громадянського
суспільства
у
проведено
823
благодійних
організацій,
інших волонтерства серед молоді.
акції,
до
проведення сфері національно-патріотичного
громадських ініціатив та Підвищення рівня
виховання учнівської молоді
обізнаності,
вмінь
та
навиків
громадських
активістів,

сфері
національнопатріотичного виховання

4.
4.1.

4.2.

використання їх досвіду і
потенціалу
в
процесі
національно-патріотичного
виховання,
згідно
з
принципами
та
пріоритетними напрямами,
визначеними у цій Концепції

молоді у сфері
волонтерської діяльності
Створення умов для
реалізації заходів і програм,
спрямованих на
національно-патріотичне
виховання молоді.
Утвердження національних
цінностей, шляхом
популяризації національнопатріотичного виховання
молоді.

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

Сприяння
військовопатріотичному вихованню
молоді та підготовки до
служби в ЗС, ДСНС, НГ, СБ,
МВС
України.
Набуття
знань, умінь та навичок,
необхідних
майбутньому
захиснику Вітчизни.

благодійних акцій залучено 186
тис. 607 дітей
Співпраця
з
громадською
волонтерською
організацією
допомоги учасникам АТО/ООС
та їх сімей
«Мольфар»
(Жмеринський, Козятинський
райони,
Глуховецька
ОТГ,
м. Вінниця, Вінницька обласна
станція юних натуралістів).
Проведено акції «Дари осені
фронту», «Привітай солдата».
Створено 97 волонтерських
загони «Обеліск», «Милосердя»,
«Волонтер» в Іванівській ОТГ.
Заклади освіти м. Вінниці
співпрацюють з ГО «За нове
життя»
та
«Український
волонтерський рух».
У червні для старшокласників
організовано
проведення
триденних військово-польових
зборів з метою обов’язкового
виконання початкової справи із
стрільби з АК-74 бойовими
набоями (військовий полігон в
м. Гайсин, в/ч А0707, в/ч В ІЇ 19
м.
Гайсин,
в/ч 3028
м.
Калинівки,
в/ч
2193
м.
Могилева-Подільського,
Могилів-Подільський
прикордонний загін, в/ч 328 м.
Вінниці).
Відповідно до вимог програми
предмету «Захист Вітчизни» в

Налагоджено систему співпраці
органів
місцевої
влади
з
громадськими об’єднаннями та
іншими соціальними інститутами
для розвитку і вдосконалення
національно-патріотичного
виховання учнівської молоді

4.3.

громадського
Організаційна та фінансова Активізація
у
Вінницькій
підтримка на конкурсній руху
основі заходів і програм області, залучення
громадських
організацій громадських організацій до
вирішення
актуальних
національно-патріотичного
проблем
у національноспрямування
патріотичному середовищі

4.4.

Сприяння роботі молодіжних
центрів, клубів у сфері
національно-патріотичного
виховання
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

4.5.

квітні 2019 року проведено
навчально-польові збори
з
юнаками
11
класів
Тульчинського району та ОТГ
на базі Тульчинської школиліцею з посиленою військовофізичною підготовкою.
У 2018 році Департаментом
інформаційної діяльності та
комунікації з громадськістю
відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації від 30
січня 2019 року № 78 «Про
проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами
громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких
надаватиметься фінансова
підтримка у 2019 році за рахунок
коштів обласного бюджету»
відсутні

Створення платформи для
розвитку
національнопатріотичного виховання на
місцевому рівні
Молодіжно-патріотична акція
Формування у молоді
«Повстанська ватра 2019»
національної свідомості,
підвищення рівня знань
щодо історичного минулого
України. Формування у
молодих людей почуття
гордості за співвітчизників,
земляків та залучення їх до
вивчення історії рідного
краю крізь призму видатних

Активізація громадського руху у
Вінницькій
області,
залучення
громадських
організацій
до
вирішення актуальних проблем у
національно-патріотичному
середовищі.

відсутні

40
учасників
заходу
мають
сформовану громадянської позиції,
також отримали змогу ознайомитись
з історією Українського війська та
діяльністю військових формувань
України під час Визвольних змагань.
Учасників заходу здобули знання
про пластовий (скаутський) рух який
був
активним
учасником
становлення
та
формування
Українського війська у певні етапи
Історії Української держави.

постатей минулого та
сучасності

Поширення та
популяризація пам’яті героїв
України. Розвиток творчого
здобутку держави в
національно-патріотичному
напрямку.

4.6.

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

4.7.

патріотичної
Широке
залучення
до Виховання
процесів
національно- свідомості молоді
патріотичного
виховання

Вшанування
пам’яті
Івана
Богуна, Данила Нечая, Івана
Гонти,
Устима Кармалюка,
Якова Г альчевського, Якова
Шепеля, Василя Стуса, а також
Г ероїв
Небесної
Сотні
з
Вінниччини шляхом проведення
урочистих лінійок, екскурсійних
поїздок, уроків мужності, бесід,
уроків літератури та історії
рідного краю, виховних годин,
лекцій тощо.
Проведення щорічного міського
фестивалю
української
патріотичної пісні імені Героя
України Максима Шимка
Проведено 12 уроків з історії
рідного краю у школах
м.Вінниці, Крижопільського та
Хмільницького районів
Створення тематичних куточків,
присвячених героям
антитерористичної операції

У закладах освіти області
проведено понад 1 тис. зустрічей
з
учасниками
АТО/ООС
(зокрема, Олег Гарник, Роман

Утвердження
кращих
рис
української
ментальності
на
прикладі героїчних постатей
минулого та сьогодення

Сприяння поширенню та
популяризації пам’яті героїв
України
В області діє 183 музеї при закладах
освіти області. У кожному закладі
освіти створено тематичні куточки,
присвячені героям антитерорис
тичної
операції.
Музеї
поповнюються матеріалами про
революцію Гідності, про жителів
села (міста) - учасників цих подій;
пошукові
загони
збирають
матеріали про Героїв Небесної
Сотні, про учасників військових дій
на Сході.
Утвердження
гуманістичної
моральності,
чіткої
громадянської
позиції,
формування
толерантного

учасників
антитерористичної операції

4.8.

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

4.9.

Всебічне
сприяння
проведенню Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-

Шепітка, Анатолій Король,
Василь Таран, Сергій Мак,
Віталій Коник, Анатолій Соляр,
Юрій Коломійчук, Михайло
Бондарчук,
Володимир
Волошин, Бахтіяр Махмудов,
Василь Заболотний, Олександр
Насадюк, Іван Пащенко та
багато інших), на яких були
присутні 60 тис. 812 дітей;
реалізовано 495 проектів, до
яких залучено 28 тис. 621
дитину.
На закладах освіти області
розміщено 126 меморіальних
дошок,
випускникам,
які
загинули в зоні АТО/ООС.
Залучення більшої кількості В м. Вінниці 24.04.2019 року
молодих людей до занять проведена обласна спартакіада
фізичною
культурою
та допризовної молоді, в якій взяли
участь спортсмени 21 збірної
спортом
команди районів і міст, на що
витрачено
3820
грн.
Переможцями стали спортсмени
Козятинського району. Збірна
команда
Вінниччини
взяла
участь
06-10.05.2019
у
Всеукраїнській спартакіаді в м.
Житомирі. На підготовку та
участь у змаганнях витрачено
50070 грн.
У період з 16 до 20 травня 2019
Виховання соціально
року на території військовоактивної, відповідальної та
спортивного
аеродрому
патріотично налаштованої
Товариства сприяння оборони
молоді

ставлення до інших народів і
культур, спонукання до активної
протидії
аморальності
та
українофобству

Збірна
команда
Вінницької
області
у
Всеукраїнській
спартакіаді допризовної молоді
посіла почесне 4 місце з 19
команд областей держави.
До занять фізичною культурою і
спортом в ДЮСШ області та
спортивних клубах залучено
21850 дітей та молоді віком 6-18
років, що складає 10,7% .

Виховання учнівської молоді в
дусі патріотизму, поваги до
історичного
минулого
та
духовної й культурної спадщини,

патріотичної
(«Джура»)

гри

«Сокіл»

України
(с.
Сутиски, підвищення престижу військової
Тиврівський район) проведено служби, вдосконалення системи
XI обласний етап Всеукраїнської допризовної підготовки
дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»), участь в якому брали
33 рої з 22 районів, 5 міст та 6
ОТГ
області.
Усього 400
учасників.
Переможцями у загальному
заліку визначено: рій «Корд»
Козятинського району (І місце),
рій «Нащадки козаків» м.
Хмільника (II
місце), рій
«Соколи» Калинівської ОТГ (III
місце).
Проведено також обласний тур
Всеукраїнського
заочного
конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Джура») (молодша та
середня вікові групи).
Переможець обласного етапу
дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
рій
«Корд»
Козятинського
району взяв
участь у Всеукраїнському етапі
«Джура-2019: Самарська Січ»,
що відбувся у період з 2 до 15
липня
у
с.Орлівщина
Новомосковського
району
Дніпропетровської обл.________

4.10.

Вінниччина
також
була
представлена
на
таких
військово-патріотичних іграх як
Всеукраїнська
військовопатріотична гра «Вояцький дух»
(Чернігівська
обл.) та «Джура-Прикордонник»
(м. Ізмаїл), «Джура-Десантник»
(м.Житомир)
Захід мав глибокий навчальноу Військово-патріотичний
Сприяння збільшенню ролі Популяризація
виховний характер для учасників та
спортивний
вишкіл
«Щит
і
меч»
в
середовищі
таборування
в
сфері молодіжному
їх
оточення.. Для учасників АТО
наметових
таборах
здорового
та
активного
національно-патріотичного
захід
став також мотивуючим у
способу
життя.
виховання
частині співпраці з молоддю,
Ознайомлення
молоді
з
поширення серед молоді
ідей
основними
засадами
національно-патріотичного
таборування
та
виховання, залучення їх до роботи з
мандрівництва.
підростаючим поколінням; значно
зросла кількість бажаючих вступити
до
військово-патріотичних
організацій. Завдяки висвітленню
інформації про захід у патріотичних
спільнотах, соціальних мережах, на
сторінках організацій, клубів, які
безпосередньо брали участь у
таборі; захід став прототипом
проведення навчань з підрозділами
територіальної оборони.
Дитячо-юнацький спортивноФормування
патріотизму,
патріотичний табір «Героїв УПА»
активної громадянської позиції,
здорового способу життя та
свідомості захисника України у
підростаючого
покоління;
збільшення
в
перспективі
кількості охочих до проходження
строкової служби та служби за

Літня школа «Друга світова війна:
переосмислення»

4.11

контрактом в ЗСУ та інших
військових формуваннях.
Проведено майстер-класи для 45
учасників
заходу
щодо
ознайомлення
із
різнотипними
джерелами, методами, підходами на
шляху вивчення та переосмислення
важливих сторінок Другої світової
війни. Заслухано 20 виступівпрезентацій дослідницьких проектів
учасників літньої школи з цієї
проблематики. Організовано
та
проведено тематичні пізнавальнорозважальні заходи (вікторини,
квести,
ігри,
реконструкції,
театральні постановки тощо) для
закріплення знань, отриманих під
час
навчальних
занять.
На
підсумковому круглому столі із теми
«Друга
світова
війна:
переосмислення»
сформульовано
навчально-методичні рекомендації
до вивчення та переосмислення
подій, постатей та явищ Другої
світової війни у сучасних суспільнополітичцих дискурсах
Отримання
основних
знань,
умінь і навичок здорового
способу життя, у тому числі через
взаємодію з природою

У червні 2019 року працювали
215 пришкільних таборів з
денним перебуванням дітей
(21.8 тис. дітей), 73 з яких
національно-патріотичного
напряму (майже 3.7 тис. дітей)
Формування
патріотизму,
в Дитячо-юнацький патріотичний
Популяризація
козацьких Популяризація
табір
«Хоминська
січ»
активної громадянської позиції,
молодіжному
середовищі
бойових мистецтв
здорового способу життя та
козацьких
традицій.
свідомості захисника України у
Ефективне
використання
підростаючого
покоління;
козацьких традицій у сфері

національно-патріотичного
виховання.

5.

5.1.

збільшення кількості кандидатів на
вступ до ВНЗ МО України, СБУ,
ДПСУ тощо. Формування в учнів
(юнаків)
національної свідомості,
державницького мислення, любові
до Батьківщини, поваги до батьків,
спонукання до ведення здорового
способу життя, прагнення
до
самореалізації на користь України.
Поширення кращих історичних
звичаїв українського
народу,козацтва, вивчення
історії рідного краю

Проведено екскурсії місцями
козацької слави в
с. Байраківка Немирівського
району та с.Кальник
Іллінецького району
Підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді без тендерних чи світоглядних обмежень,
формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах
України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України
Питання колегії Департаменту Чітка координація діяльності
Забезпечення
здійснення Своєчасний та якісний
влади
у
сфері
освіти
і
науки виконавчої
моніторинг
ефективності
моніторингу
у
сфері
облдержадміністрації «Про стан національно-патріотичного
проведених заходів,
національно-патріотичного
реалізації в закладах освіти виховання
виховання дітей та молоді, визначення цінностей та
області Концепції національнооцінки ефективності заходів, потреб молоді Вінницької
патріотичного виховання дітей
що
здійснюються
на області
та молоді» (рішення колегії від
обласному та місцевих рівнях
20.06.2019 № 3 )

2.Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п
1

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2

3

4

Вихідні дані
на початок
ДІЇ
Програми
5

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (% )

б

7

§

І. Показники продукту

1.

2.

Кількість молодих
людей, які взяли участь
в заходах, спрямованих
на формування
патріотичної
свідомості молоді,
зокрема у навчальних
закладах і у
молодіжному
середовищі, шляхом
розвитку історичної
пам’яті; популяризація
української культури і
народних традицій;
усвідомлення
національної
своєрідності
Кількість проведених
заходів, спрямованих
на формування
патріотичної
свідомості молоді,
зокрема у навчальних
закладах і у
молодіжному
середовищі, шляхом
розвитку історичної
пам’яті; популяризація

тис. осіб

Творчі звіти

117,5

142,4

154,4

108,4

шт.

Положення
про
проведення
заходів, звіти,
друковані
видання, ЗМІ,
тощо

220

569

770

135,3

3.

української культури і
народних традицій;
усвідомлення
національної
своєрідності (форумів,
фестивалів, таборів,
тренінгів, зборів,
змагань, семінарів,
конференцій тощо)
Кількість
інформаційних та
методичних матеріалів
та виготовлення і
розміщення
соціальних роликів та
реклами з метою
інформаційного
забезпечення
державної політики у
сфері національнопатріотичного
виховання та
комунікацій молоді у
межах України і
зарубіжжя

4.

Кількість оновлених та
створених нових
експозицій, виставок

5.

Кількість
підготовлених
тренерів-наставників з
козацьких бойових
мистецтв

шт.

Кошториси
витрат,
Положення
про
проведення
заходів,
соціальні
мережі, ЗМІ

0

12

5

41,7

шт.

ЗМІ,
соціальні
мережі,
інтернетресурси

0

80

70

87,5

30

Згідно
діючих
нормативних
документів
даний
напрям
роботи
здійснюється

Інформація відсутня.

осіб

Положення,
творчі звіти,
ЗМІ

0

спортивними
федераціями з видів
спорту, які офіційно
визнані в державі. До
управління
ФКтаС
ОДА звернень щодо
здійснення
підготовки тренерів 3
національних видів
спорту не надходило.

6.

7.

8.

9.

Кількість придбаних
малокаліберних
гвинтівок для
Тульчинського
обласного ліцею з
посиленою військовоспортивною
підготовкою
Кількість побудованих
стройових плаців на
базі Тульчинського
обласного ліцею з
посиленою військовоспортивною
підготовкою
Кількість побудованих
стаціонарних тирів на
базі Тульчинського
обласного ліцею з
посиленою військовоспортивною
підготовкою
Кількість
укомплектованих
навчальних кабінетів

шт.

-

0

3

3

100

шт.

-

0

0

0

0

шт.

-

0

0

1

100

шт.

ЗМІ,
соціальні
мережі,

0

0

7

100

10.

11.

12.

13.

14.

15.

"Захисту Вітчизни" в
загальноосвітніх
школах І-ІИ ст.
тематичними стендами,
навчальним
обладнанням та
засобами
індивідуального
захисту
Кількість
укомплектованих
загальноосвітніх
навчальних закладів IIII ст. навчальною
зброєю, муляжами
зброї та боєприпасів
Кількість обладнаних
смуг перешкод
Чисельність учасників
Пластових
(скаутських)
організацій в
Вінницькій області
Кількість районів, в
яких наявні
представники
пластових організацій
Кількість учасників
пластових таборів
Кількість трансляцій
радіо та телепередач в
регіональних
телерадіокомпаніях, що
популяризують
українську історію,

інтернетресурси

шт.

ЗМІ,
соціальні
мережі,
інтернетресурси

0

0

14

100

шт.

-

0

0

1

100

осіб

Творчі звіти

70

350

260

74,3

од.

Г ромадська
організація

2

8

5

62,5

осіб

Творчі звіти

80

140

22

15,7

шт.

ЗМІ,
інтернетресурси,
соціальні
мережі

0

120

62

51,7

16.

17.

18.

мову та культуру,
досвід роботи 3
національнопатріотичного
виховання різних
соціальних інституцій
Кількість заходів,
спрямованих на
фіксацію усної історії
України
Кількість проведених
спецкурсів для
студентів спеціальності
"Практична
психологія" на тему
"Психологічні аспекти
національнопатріотичного
виховання" та для
педагогічних
працівників на тему
"Сучасні методи і
технології
національнопатріотичного
виховання школярів"
Кількість виданих
інформаційнометодичних матеріалів,
посібників, пошуководослідницьких
матеріалів,
туристичних
маршрутів

шт.

Творчі звіти

0

20

13

65

од.

Друковані
видання,
плани
роботи,
інтернетресурси

0

100

135

135

од.

Кошториси,
Положення,
соціальні
мережі, ЗМІ

0

5

5

100

19.

20.

21.

22.

Кількість гуртків юних
планеристів та
парашутистів,
стрілецькі,
радіотехнічні,
самооборони, тощо
Кількість створених
центрів національнопатріотичного
виховання
Кількість створених
дитячо-юнацьких
козацьких осередків в
навчальних закладах
різних рівнів
Кількість встановлених
пам’ятних знаків,
меморіальних дощок

од.

-

0

10

15

150

од.

ЗМІ,
інтернетресурси

0

10

0

0

од.

ЗМІ,
інтернетресурси

0

7

4

57,2

шт.

ЗМІ, інтернет
ресурси

0

5

4

80

П. Показники ефективності Програми

1.

2.

Питома вага молодих
людей, охоплених
заходами програми у
загальній кількості
населення віком від 14
до 35 років
Збільшення кількості
молодих людей, які
беруть активну участь
у формуванні та
реалізації державної
політики у сфері
національнопатріотичного
виховання

%

Творчі звіти

27,5

33,3

69,2

207,8

%

Творчі звіти

2

3,5

4,7

134,3

3.

Збільшення кількості
громадських
організацій, що
працюють у сфері
національнопатріотичного
виховання з
розрахунку на 1 тисячу
молодих людей

шт.

Реєстр

0,8

5,5

2,6

47,2

Ш. Показники якості Програми
Підвищення у молодих
людей області рівня
1.
бажання жити у своїй
країні
Підвищення рівня
готовності молоді
2.
захищати свою країну
зі зброєю в руках
Пояснення щодо
розбіжностей між
виконаними показниками і
тими, що затвердженні
програмою (по кожному
показнику)

%

ЗМЗ,
соціальні
мережі

44,0

58,6

62,6

106,8

%

ЗМІ,
соціальні
мережі

26,0

34,6

Дані невідомі

-

З.Аиалітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів не передбачених програмою.
Відсутні.
3.2. Стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному
періоді.
На фінансування 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 з обласного

бюджету у 2019 році планувалося використати 5444,9 тис.грн, фактично профінансовано - 1423,630 тис. грн, в т.ч.
Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації - 1020,630 тис.грн, Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації - 353,4 тис .гри, Управлінням фізичної культури
облдержадміністрації - 49,6 тис.грн.
Зокрема, з метою активізації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання у області проведено низку заходів,
спрямованих на збереження стабільності в суспільстві, зміцнення обороноздатності та безпеки. Серед них:
- Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» (профінансовано - 42,986 тис.грн)
- Фестиваль традиційної народної культури «Гаївки-фест» (профінансовано - 10,0 тис.грн)
- Вишкільний тренінг «Шлях Воїна» (профінансовано - 9,695 тис.грн)
- «Коляда» (профінансовано - 5,959 тис.грн)
- «Андріївські вечорниці» (профінансовано - 5,680 тис.грн)
- Фестиваль «Лицарський турнір пам’яті Максима Шимка - 2019» (профінансовано - 37,949 тис.грн)
- Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь» (профінансовано - 105,996 тис.грн)
- Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників ВГДР «Школа безпеки» (профінансовано - 6,144 тис.грн)
- Традиційний козацький фестиваль «Козацька держава - наша гордість і слава» (профінансовано - 14,998 тис.грн)
- Молодіжний форум семінар «Берег ріки 2019» (профінансовано - 76,918 тис.грн)
- Акція «Вифлиємський вогонь миру» (профінансовано - 8,672 тис.грн)
- Туристсько краєзнавчий семінар «Свято весни» (профінансовано - 9,717 тис.грн)
Водночас, велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національнопатріотичного виховання. Так у 2019 році проведено:
- Регіональна історія 20 століття. Важливі сторінки (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) (профінансовано
- 131,460 тис.грн)
- Медіа підтримка проектів, створених в рамках програми національно-патріотичного виховання у Вінницькій області
на 2019 рік (профінансовано - 71,0 тис.грн)
Поряд з цим відбувалось формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного
виховання. Зокрема шляхом проведення:
«Україна: народ, патріот, воїн» (профінансовано - 10,0 тис.грн)
Козацьке Свято Під Берестечком (профінансовано - 23,340 тис.грн)
Вшанування Героїв Холодного Яру (профінансовано - 22,8 тис.грн)

Міжнародний фестиваль бойових мистецтв «Козацький Спас» (профінансовано - 17,400 тис.грн)
Екскурсія: Місцями козацької слави Вінниччини (профінансовано - 18,900 тис.грн)
Культурно-просвітницький лекторій «Свій/чужий/інший». Міжнаціональні відносини: український вимір та
регіональні контексти» (профінансовано - 6 тис.грн)
В області налагоджено тісну співпрацю органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання. Так у 2019 році проведено:
- Дитячо-юнацький патріотичний табір «Хоминська січ» (профінансовано - 30,0 тис.грн)
- Молодіжна партіотична акція «Повстанська ватра 2019» (профінансовано - 4,0 тис.грн)
- Літня школа «Друга світова війна: переосмислення» (профінансовано -182,114 тис.грн)
- Військово-патріотичний спортивний вишкіл «Щит і меч» в наметових таборах (профінансовано - 99,900 тис.грн)
- Дитячо-юнацький спортивно-патріотичний табір «Героїв УПА» (профінансовано - 19,978 тис.грн)
3.3. Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки
результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.
Загалом у 2019 році залучено близько 12 тис. молодих людей до участі в заходах, спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді, що більше на 8,4 % від запланованих результатів.
Велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національно-патріотичного
виховання. Так у 2019 році вперше реалізовано проект «Медіа підтримка проектів, створених в рамках програми
національно-патріотичного виховання у Вінницькій області на 2019 рік», що надало більш якісніше і більш ширше
висвітлювати заходи та інформувати громадськість Вінницької області у сфері національно-патріотичного виховання
дітей та молоді, тощо.
З метою відродження та популяризація історичних, патріотичних, культурних традицій українського козацтва, як
світоглядної основи духовно-морального та матеріального буття українського народу, на території Вінниччини у 2019
році вперше проведено Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь». Цей захід об’єднав учасників не
лише з Вінницької області а й з усієї України. Крім того відбулось проведення ряду заходів, що передбачали підвищення
рівнів майстерності учасників, поліпшення учбово-спортивної роботи, профілактики негативних явищ серед молоді, в
результаті чого забезпечено повне виконання запланованих показників.
Проведені заходи в рамках Програми, забезпечили виконання планового показника щодо кількості молодих людей,
які беруть активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з
поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).

Проблемні питання:
- не бажання громадських організацій долучатись до реалізації Програми у зв’язку з необхідністю подання повного пакету
документів та подальшого звітування;
- мала кількість підприємств, що готові надати свої продукти у борг (не розуміють механізму освоєння державних коштів);
- недофінансування заходів передбачених Програмою;
- невміння районних координаторів у сфері національно-патріотичного виховання молоді долучати до співпраці молодих
людей;
- не бажання молоді вікової категорії 32+ залучатись до проведених заходів.
- незначна кількість молодих лідерів
Шляхи вирішення:
- роз’яснювальна робота (тренінги, семінари) представниками органів державної влади щодо правильності формування
повного пакету документів, механізму освоєння державних коштів, тощо;
- застосування новітніх методик виховання;
- проведення інформаційних кампаній.
3.5. Висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
Реалізація програми позитивно впливає на досягнення основних показників соціально-економічного розвитку.
- доцільності продовження виконання програми;
Подальше продовження виконання програми є доцільним, оскільки забезпечується якісна та ефективна реалізація
національно-патріотичного виховання молоді, як одного із пріоритетних напрямків молодіжної політики області та
України в цілому.
-уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання.
Не потребують
4.До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети
друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми та фото звіт.
В рамках Програми виготовлялись продукти рівнозначні кількості учасників, у зв’язку з чим немає змоги додати
їх зразки. Фотозвіт додається.

Додаток 2 до листа Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадагіїгістрації від
"20”січня 2020 року №03-344
іисувішня Обласної ц іл ь о в о ї програми націопально-партіотіїчного виховання на 2017-2020 роки (завтерджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
________від 20.12.2016 №224 (зі змінами згідно рішення 39 сесії Обласної Ради 7 склнкпішя від 26 вересня 2019 року № 859)
Обсяг коштів,
передбачений
на
фінансування
заходу згідно з
Програмою

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
Фактично
заходів у
профінансовано у
відповідному
2019 році
джерелі на 2019 рік
з урахуванням змін
10

11

12

13

14

Касові видатки
у 2019 році

15

16

17 18

Кредиторська
заборгованість у
2019 році

19

20

21

22

Залишок
невикористаних

асигнувань

23

24

25

Пояснення
щодо
розбіжностей та
відхилень

26

Обласна цільова
програма
національноиартіотичного
виховання на 20172020 роки
(завтерджена
рішенням 13 сесії
обласної Ради 7
скликання від
20.12.2016 № 224(зі
змінами)
Активізаця
діяльності органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування та
громадських
організацій у сфері
національнопатріотичного
виховання
Інформаційне
забезпечення сфери
національнопатріотичного
виховання
Формування науковотеоретичних і
методичних засад
національнопатріотичного
вихованім
Співпраця органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування з
громадськими
об’єднаннями в
напрямі національнопатріотичного

виховання
Моніторинг
результатів
виконання Програми

Всього

Заступник директора Департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління фінансів, бухгалтерського
обліку та допомог - головний бухгалтер

О.В. Мельник

В.М. Максименюк
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Обласна Рада

Відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 5
сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145, надаємо
інформацію щодо виконання у 2019 році Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021 роки, Комплексної оборонноправоохоронної програма Вінницької області на 2016-2020 роки та Обласної
цільової соціальної програма національно-патріотичного вихованню дітей та
молоді на 2017 - 2020 роки» (зі змінами).

Директор Департаменту

Світлана Василюк
\

Інформація про виконання програми за 2019 рік
Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування відповідального виконавця програми

II. Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки» (зі змінами)

№
з/п

Назва програми / заходу

п.2ЛЛ Створення циклу радіо та
телепередач,
відео фільмів
патріотичного виховання на основі
подій
та
історії
українського
національно-визвольного
руху
на
Поділлі періоду ХУІІ-ХХІ ст.. та його
визначних діячів
П.2.2Л Реалізація проекту «Усна
історія» в межах Вінницької області
(записи свідчень та інтерв’ю з
учасниками історичних подій ХХ-ХХІ
ст. або членів їхніх родин, публікація
спогадів та книг про визначних діячів
нашого краю - учасників національновизвольного руху, активістів Майдану,
Героїв Небесної Сотні, Героїв України
- учасників українсько-російської
війни,волонтерів).__________________

Фактично
профінансовано
за
2019 рік

Касові
видатки
станом у
2019 році

Обсяг
коштів,
передбачен
ий на
фінансуван
ня заходу
згідно
програми

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходів
програми у
відповідному джерелі
на
2019 р. з ураху
ванням змін

120,0

119,9

119,9

119,9

65,0

65,0

65,0

65,0

тис.грн.
Кредито
рська
заборго
ваність
У
ЗВ1ТН0М

У
періоді

Залишок
невикорис
таних
асигну
вань

3

4

5

6

7

8

п.2.2.2 Видання та закупівля книг для
дітей та молоді та розповсюдження їх
під
час
проведення
заходів
з
національно-патриотичного виховання
п.2.2.3 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»
п.2.3.1
Проведення
конкурсів,
фестивалів, виставок, конференцій та .
обласного фестиваль аматорського
військово-патріотичного
короткометражного кіно серед
старшокласників
«Погляд
у
майбутнє»
п.3.2.2 Проведення форумів, круглих
столів, конференцій, семінарських
занять щодо національнопатріотичного виховання дітей та
молоді
п.4.5. 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
п.4.7. Створення банерної версії
пересувної виставки «Герої не
вмирають» для експонування на
відкритих територіях у населених
пунктах області та у військових
частинах

30,0

29,9

29,9

29,9

20,0

19,4

19,4

19,4

48,5

47,0

47,0

47,0

21,9

8,6

8,6

8,6

30,0

30,0

30,0

30,0

3,0

9

п.4.2. Проведення козацького
фестивалю в с. Байраківка та екскурсій
місцями козацької слави рідного краю
Разом по заходах програми

15,0

15,0

15,0

15,0

353,4

334,8

334,8

334,8

-

-

Примітка: фінансування програм здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, фінансування за рахунок коштів державного бюджету
та інших джерел не передбачено.

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

Світлана Василюк

Інформація про виконання програми за 2019 рік
Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
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II. Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки»
Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи

Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Досягнуті результати

п.2.1. Організація у телерадіопрограмах і в пресі
постійно діючих рубрик, що
популяризують українську
історію,мову та культуру,
досвід роботи з національнопатріотичного виховання
різних соціальних інституцій

п.2.1.1 Створення циклу
радіо та телепередач,
відеофільмів
патріотичного виховання
на основі подій та історії
українського національновизвольного руху на
Поділлі періоду ХУІІ-ХХІ
ст.. та його визначних
діячів

Створено та розміщено в
ефірі телебачення
відеофільми:
«Іван Марчук.Феномен»
«Микола Леонтович»
«Настя Присяжнюк»
«Гнат Танцюра»
«Василь Стус»
«Данило Нечвй»
«Петро Могила»
«Звичаї Східного Поділля»

Популяризація національновизвольних рухів серед молоді
Вінницької області. Утвердження
українських національних
цінностей

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

п.2.2.1 Реалізація проекту
«Усна історія» в межах
Вінницької області
(записи свідчень та
інтерв’ю з учасниками
історичних подій ХХ-ХХІ
ст. або членів їхніх родин,
вивчення нематеріальної

Створено та розповсюджено
відеофільмів - спогадів:
«Юрій Пасіхов»
«Раїса Панасюк»
«Віталій Гадзінський»
«Дмитро Майборода»
«Валентина Ратова»
«Олександр Покрищук»

Забезпечення утворення
цифрового та збереженого архіву
усної історії мешканців області з
метою збереження історичної
пам’яті нації

літератури, мемуаріві
довідкових посібників, серій
книг патріотичної
спрямованості та організацію
заходів по фіксації усної
історії України

2.3. Сприяння розвитку
творчого потенціалу
журналістів, письменників,

культурної спадщини
методом «усної історії»,
створення ЕБД та
публікація спогадів та
книг про визначних діячів
нашого краю - учасників
національно-визвольного
руху, активістів Майдану,
Героїв Небесної Сотні,
Героїв України,
волонтерів).
п.2.2.2 Видання та
закупівля книг для дітей
та молоді та
розповсюдження їх під
час проведення заходів з
національнопатриотичного виховання

Видано книги
В.Вітковський «Черешні
цвітуть у серці»
Сафроняк М. «Душі моєї
джерело»

Облаштування бібліотек та
виставок в молодіжних установах

п.2.2.3 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»
.2.3.1
Проведення
конкурсів,
фестивалів,
виставок, конференцій т а .

Проведено 10 урроків
історії «Митці України - за
вільну Україну»
(інтерактивна гра для
старшокласників) та 2 уроки
«живої історії»,
приурочених подіям
Вапнярського бою та
вшануванню пам’яті
отаманів УНР
Проведено
обласний
фестиваль
аматорського
військово-патріотичного

Залучення активної студентської
молоді до участі в напрямку
розвитку та популяризації
національно-патріотичного
виховання

Підвищення зацікавленості
молоді до історії рідного краю

кіно
обласного
фестиваль короткометражного
серед
старшокласників
аматорського військово
-патріотичного
«Погляд
у
майбутнє»
короткометражного кіно (відзначено 16 переможців
серед
старшокласників фестивалю)
«Погляд у майбутнє»
п.3.2. Сприяння проведенню та 3.2.2.Проведення форумів, Проведено круглі столи:
«Вінниця - столиця УНР»;
круглих столів,
організації науково«День захисника України конференцій,
методичних конференцій,
свято багатьох поколінь»;
семінарських щодо
семінарів, нарад, засідань
«100-річчя подій
національнометодичних об’єднань,
Вапнярського бою та
патріотичного виховання
круглих столів, тренінгів,
вшанування його
дітей
та
молоді
підготовці та виданні наукових
учасників»;
праць, наукових праць,
«Крижопіль - форпост
науково-методичних,
УНР»;
навчальних посібників і
«Крути - 1918»;
рекомендацій із питань
М.Битинський - визначний
національно-патріотичного
державний та військовий
виховання
діяч часів УНР»

кінематографістів та
представників інших
мистецьких спеціальностей у
сфері національнопатріотичного виховання

п.4.5. Посилення громадського
контролю за діяльністю
органів виконавчої влади в
сфері національнопатріотичного 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

Проведено 12 уроків з
історії рідного краю у
школах м.Вінниці,
Крижопільського та
Хмільницького районів

Підвищення рівня обізнаності
щодо національно-патріотичного
виховання молоді на історії
рідного краю

Сприяння поширенню та
популяризації пам’яті героїв
України

4.11 Популяризаці козацьких
бойових мистецтв

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

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

Поширення кращих історичних
Проведено екскурсії
звичаїв українського
місцями козацької слави в
с. Байраківка Немирівського народу,козацтва, вивчення історії
району та с.Кальник
рідного краю
Іллінецького району

/
/Я /

/
яг

Світлана Василюк

