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Від «26» січня 2018 року № 03-364

Обласна Рада
Про хід виконання Обласної
цільової соціальної програми
національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 - 2020 роки
На виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 «Про обласну цільову соціальну програму національнопатріотичного виховання молоді на 2017-2020 роки» Департамент соціальної
та молодіжної політики облдержадміністрації надає звіт згідно форми, що
додається.
Додаток 1 на 17 арк.
Додаток 2 на 1 арк.

Директор Департаменту

Стінянський 57-04-45

Наталя ЗАБОЛОТНА

Додаток 1 до листа
Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації
від 26 січня 2018 року № 03-364

ІНФОРАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
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
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1.Виконання заходів і завдань Програми
№
Заплановані заходи
з/п Назва, зміст заходу/напрям
Запланований результат
діяльності
1.
1 .1 .

Фактично проведені заходи
Досягнуті результати
Назва, зміст
заходу/напрям
діяльності
Утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді
Координація
діяльності
органів
виконавчої влади всіх рівнів, органів
місцевого
самоврядування,

консолідація
зусиль
суспільних
інституцій
у
справі
виховання
підростаючого покоління

-Створення
Координаційної
Ради з
націонал ьно-патріотичного

консолідація
зусиль
суспільних
інституцій
у
справі
виховання
підростаючого покоління

1.2.

навчальних
і
культурнопросвітницьких закладів, громадських
організацій.
Забезпечення
проведення
заходів
національно-патріотичного спрямування,
у тому числі приурочених державним
святам

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

1.3.

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

створення ефективної виховної
системи національно-патріотичного
виховання

1.4.

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

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

виховання при Вінницькій
обласній
державній
адміністрації
- Щорічний патріотичний
дитячо-юнацький
фестиваль
мистецтв
«Сурми звитяги».
-«Вшанування
Героїв
Холодного Яру 2017».
-8-й та 9-й
Змагальні
Потяги Єднання України
«Труханівська Січ».
-Проведення
уроків
Мужності
«Г ерої
не
вмирають».
-Відкриття
пам’ятного
знаку підполковнику УПА
Йосипу Позичанюку.
- Молодіжно-патріотична
акція «Повстанська ватра
2017»
- відзначення 73-ї річниці
визволення України від
нацистських загарбників
- Всеукраїнський тренінг
«Окрилені Україною Вінниця».
-Тренінг із національнопатріотичного виховання
«Семінар для виховниківВінниця».

-Укомплектування
навчальних
кабінетів
«Захисту
Вітчизни»
в
загальноосвітніх школах IІП ст. навчальною зброєю,

військово-патріотичне виховання
молоді та для вшанування звитяги
українського козацтва
відновлення історичної правди,
популяризація героїчного минулого
українського козацтва; сприяння у
збереженні пам’яток історії та
культури, аби увічнити Козацьку
Славу; проведення патріотичновиховної роботи серед юнацтва та
молоді

підготовка представників державних
органів влади та громадськості, які в
майбутньому зможуть самостійно
проводити семінари/тренінги, інші
форми роботи з метою національнопатріотичного виховання молоді,
формування ціннісних орієнтирів та
утвердження національнопатріотичної свідомості дітей та
молоді
підвищення зацікавленості молоді
щодо служби у Збройних силах
України, її готовності до захисту
України, збереження та шанування
національної пам'яті

муляжами
зброї
та
боєприпасів
-Інформаційна кампанія
спрямована на
популяризацію пластового
(скаутського) руху
- Молодіжний форумсемінар «Берег Ріки 2017»
-Табір «Гайда до пласту»

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

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

1.6.

Впровадження інноваційних підходів
та
технологій,
що
сприяють
формуванню високої національнопатріотичної свідомості

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

2.

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

2.1.

Посилення протидії викривленню та
фальсифікації історії України, що
передбачає розширення
фактографічної бази історичних

1.5.

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

-XXVII Чемпіонат України
з Бойового гопака
-Проект «Патріотизм
очима журналістів 2»
-Етнографічна акція
«Андріївські вечорниці»

-«Створення
відеофільмів
патріотичного
спрямування»

циклу

активний
розвиток
діяльності
пластових
організацій
та
популяризація їх серед свідомої
української молоді
популяризація позитивного досвіду
щодо виховання дітей та молоді на
засадах добра і моралі, забезпечення
організованого змістовного дозвілля,
активного та доступного відпочинку
дітей та молоді, пропаганда
здорового способу життя, гармонії з
природою та любові до рідного краю.
Здобуття знань про пластовий
(скаутський рух) та ознайомлення з
його виховною методикою,
отримання інформації про
громадську діяльність, можливостей
для молоді в сфері громадської
діяльності
розвиток,
утвердження
та
популяризація
козацького
лицарського мистецтва на території
Вінниччини, поліпшення учбовоспортивної роботи,
профілактика
негативних явищ серед молоді.

збереження історичної пам’яті нації

2 .2 .

3.

подій, публікацію нових архівних
документів, військово-історичної
літератури, мемуарів і довідкових
посібників, серій книг патріотичної
спрямованості та організацію заходів
по фіксації усної історії України
Сприяння розвитку творчого
потенціалу журналістів,
письменників, кінематографістів та
представників інших мистецьких
спеціальностей у сфері національнопатріотичного виховання

пам’яті нації

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

-Проект «Слава Україні!
Героям Слава!»

формування й утвердження
принципів любові і гордості за
власну державу, її історію, культуру,
національних і загальнолюдських
цінностей, зміцнення якостей
патріота; відродження та розвиток
українського кіномистецтва,
підвищення творчої майстерності
митців

Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання

3 .1 .

Підвищення професійної кваліфікації
та науково-методичне забезпечення
державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування,
педагогів, вихователів, психологів,
соціальних працівників та активістів
громадянського суспільства з
урахуванням завдань національнопатріотичного виховання

підвищення кваліфікації методистів
з національно-патріотичного
виховання для забезпечення
якісного освітньо-виховного
процесу.
підготовка спеціалістів та
підвищення кваліфікації
педагогічного складу з тематики
національно-патріотичного
виховання для забезпечення
якісного освітньо-виховного
процесу

-Семінар для керівників
гуртків
з
національнопатріотичного
виховання
та фахівців, що працюють
з молоддю

усвідомлення основних позиції щодо
національно-патріотичного
виховання
молоді,
шляхів
формування громадянської позиції та
розкриття творчого та лідерського
потенціалу
вихованців
гуртків;
можливість використання пластової
(скаутської) методики для реалізації
заходів
державної
програми
з
національно-патріотичного
виховання.

3 .2 .

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

створення умов для розвитку
методи ко-методол0гі чІюї наукової
бази матеріалів щодо національнопатріотичного виховання.
Формування експертної спільноти
для подальшого формування
науково-теоретичних та практичних
засад національно-патріотичного

-Круглий стіл на тему
«Іван Богун - визначний
полководець та державний
діяч української нації»
-Проект «Патріотизм
очима журналістів»

Популяризація козацтва, залучення
активної студентської молоді до
участі в напрямку розвитку
національно-патріотичного
виховання, формування експертної
спільноти

виховання.
Залучення активної студентської
молоді до участі в напрямку
розвитку та популяризації
національно-патріотичного
виховання
підвищення розміру бібліотечних
фордів
науково-методичною
літературою
національно
патріотичного спрямування.;
Популяризація
та
розвиток
українського
книговидання через
залучення широкого кола читачів.

-Видавництво збірки
«Співаник українського
лицаря»

популяризація патріотичної
творчості серед молоді області

3.3.

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

4.

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

4.1.

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

4.2.

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

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

-Благодійний
проект
«Свято для солдата».

поширення та популяризація пам’яті
героїв України

-Козацький фестиваль
«Козацька держава - наша
гордість і слава»
-8-м заходів в рамках
проекту
«Мужність.
Шляхетність. Відвага».

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.

стимулювання молоді до самоосвіти,
самовдосконалення;
залучення більшої кількості молодих
людей до творчого розвитку
особистості
популяризація у молодіжному
середовищі здорового та активного
способу життя. Залучення більшої
кількості молодих людей до занять
фізичною культурою та спортом
покращення матеріально-технічної
бази, забезпечення розвитку
інфраструктури, о б ’єктів, що
використовуються для національнопатріотичного виховання молоді

4.3.

Сприяння роботі молодіжних центрів,
клубів
у
сфері
національнопатріотичного виховання

4.4

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

формування у молоді 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
постатей минулого та сучасності

4.5.

Сприяння
збільшенню
ролі
таборування в сфері національнопатріотичного виховання

популяризація
у
молодіжному
середовищі вишкільних козацьких,
оздоровчих
таборів
у
сфері
національно-патріотичного
виховання.

-Всеукраїнський форум
«Координація через
діалог»

-Відкриття меморіальної
таблиці Семену Якерсону вінничанину, сотнику
Армії Української
Народної Республіки
-І Всеукраїнський
фестиваль «Батозька
битва»
-Літинський
фестиваль
військово-патріотичної
пісні
імені
Гандзюка,
Гальчевського та Шепеля
-Військово-спортивний
вишкіл «Щит і меч».
-Дитячо-юнацький
патріотичний табір
«Хоминська Січ».
-Дитячо-юнацький
спортивно-патріотичний
табір «Героїв УПА»
-Змагання з пішого
мандрівництва

налагодження співпраці між
органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та
громадськими об’єднаннями з питань
національно-патріотичного
виховання
збереження
історичних традицій,
прославлення ідейних і духовних
засад,
відродження
героїчного
потенціалу українського козацтва,
формування
громадянської
самосвідомості

Формування національної свідомості,
державницького мислення, любові до
Батьківщини, поваги до батьків,
спонукання до ведення здорового
способу життя, прагнення до
самореалізації на користь України

«ЗимноКвест»

5.

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

5.1.

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

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

Не передбачено
проведення у 2017 році.

2.Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
Одиниця Джерело
Показник
№
виміру
інформації
з/п

1
1.
1.1.

1.2.

3
2
Показники продукту
Кількість молодих людей, які взяли тис.осіб
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, шт.
спрямованих
на
формування

Затверджено
програмою

Виконано

5

6

4

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)
7

Творчі звіти

129

131

101,6

Положення про
проведення

569

569

100

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

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 (форумів,
фестивалів,
таборів,
тренінгів,
зборів,
змагань,
семінарів,
конференцій тощо)
Кількість
інформаційних
та шт.
методичних
матеріалів
та
виготовлення
і
розміщення
соціальних роликів та реклами з
метою
інформаційного
забезпечення державної політики у
сфері
національно-патріотичного
виховання та комунікацій молоді у
межах України і зарубіжжя
Кількість оновлених та створених шт.
нових експозицій, виставок

Кількість підготовлених тренерів- осіб
наставників з козацьких бойових
мистецтв
Кількість
придбаних шт.
малокаліберних
гвинтівок
для
Тульчинського обласного ліцею з
посиленою військово-спортивною

заходів, звіти,
друковані
видання, ЗМІ,
тощо

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

12

15

125

ЗМІ, соціальні
мережі,
інтернетресурси
Положення,
творчі звіти,
ЗМІ

60

65

108,3

10

10

100

0

0

0

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

підготовкою
Кількість побудованих стройових
плаців
на базі Тульчинського
обласного ліцею з посиленою
військово-спортивною підготовкою
Кількість
побудованих
стаціонарних
тирів на базі
Тульчинського обласного ліцею з
посиленою військово-спортивною
підготовкою
Кількість
укомплектованих
навчальних
кабінетів "Захисту
Вітчизни”
в
загальноосвітніх
школах І-ИІ ст. тематичними
стендами, навчальним обладнанням
та
засобами
індивідуального
захисту
Кількість
укомплектованих
загальноосвітніх
навчальних
закладів
І-ІІІ 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

шт.

0

0

0

шт.

0

0

0

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі,
інтернетресурси

256

256

100

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі,
інтернетресурси

512

512

100

1

0

0

шт.
осіб

Творчі звіти

150

200

133,4

од.

Громадська
організація

4

4

100

учасників
пластових
1.14. Кількість
таборів
1.15. Кількість трансляцій радіо та
телепередач
в
регіональних
телерадіокомпаніях,
що
популяризують українську історію,
мову та культуру, досвід роботи з
національно-патріотичного
виховання
різних
соціальних
інституцій
1.16. Кількість заходів, спрямованих на
фіксацію усної історії України
1.17. Кількість проведених спецкурсів
для
студентів
спеціальності
"Практична психологія" на тему
"Психологічні аспекти національнопатріотичного виховання" та для
педагогічних працівників на тему
"Сучасні
методи
і технології
національно-патріотичного
виховання школярів"
1.18. Кількість виданих інформаційнометодичних матеріалів, посібників,
пошуково-дослідницьких
матеріалів, туристичних маршрутів
1.19. Кількість гуртків юних планеристів
та
парашутистів,
стрілецькі,
радіотехнічні, самооборони, тощо
створених
центрів
1.20. Кількість
національно-патріотичного

осіб

Творчі звіти

100

150

150

шт.

ЗМІ, інтернетресурси,
соціальні
мережі

120

131

109,2

шт.

Творчі звіти

20

30

150

од.

Друковані
видання, плани
роботи,
інтернетресурси

100

112

112

3

3

100

10

0

0

5

3

60

од.

Кошториси,
Положення,
соціальні
мережі, ЗМІ

од.

од.

ЗМІ, інтернетресурси

виховання
створених
дитячо1.21. Кількість
юнацьких козацьких осередків в
навчальних закладах різних рівнів
1.22. Кількість встановлених пам’ятних
знаків, меморіальних дощок
2.
Показники ефективності
2.1. Питома вага молодих людей,
охоплених заходами програми у
загальній кількості населення віком
від 14 до 35 років
2.2. Збільшення кількості молодих
людей, які беруть активну участь у
формуванні та реалізації державної
політики у сфері національнопатріотичного виховання
2.3. Збільшення кількості громадських
організацій, що працюють у сфері
національно-патріотичного
виховання з розрахунку на 1 тисячу
молодих людей
Показники якості
3.
3.1. Підвищення у молодих людей
області рівня бажання жити у своїй
країні
3.2. Підвищення рівня готовності
молоді захищати свою країну зі
зброєю в руках
Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що

од.

ЗМІ, інтернетресурси

5

0

0

шт.

ЗМІ, інтернет
ресурси

5

2

40

%

Творчі звіти

30,2

30,5

101

%

Творчі звіти

2,5

2,6

104

шт.

Реєстр

2,02

2,5

123,8

%

ЗМІ, соціальні
мережі

48,4

50

103,3

%

ЗМІ, соціальні
мережі

28,6

Дані
невідомі

затвердженні програмою (по кожному
показнику)

З.Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів не передбачених програмою.
Протягом року за підтримки Міністерства молоді та спорту України проведено три всеукраїнських заходи з
національно-патріотичного виховання молоді:
- З 17 по 19 серпня 2017 року пройшов Всеукраїнський тренінг, спрямований на формування ціннісних орієнтирів
та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, "Окрилені Україною - Вінниця". Учасниками
стали представники 16 областей України та учасники з Вінницької області. Мета акції - підготовка представників
державних органів влади та громадськості, які в майбутньому зможуть самостійно проводити семінари/тренінги, інші
форми роботи з метою національно-патріотичного виховання молоді. 37 учасників тренінгу усвідомили концептуальні
засади національно-патріотичного виховання дітей та молоді в умовах модернізаційних суспільних змін, а також набули
необхідні уміння налагодження продуктивної взаємодії з дітьми та молоддю для спонукання їх до активного прояву
соціальної позиції "патріота-громадянина" у повсякденній діяльності та під час організованих масових заходів.
- 23 та 24 вересня у Вінниці проходив тренінг із національно-патріотичного виховання «Семінар для виховників Вінниця». У заході взяли участь 45 представників з різних областей України. Серед них: вчителі-педагоги, які працюють
у школах, та волонтери, які працюють з дітьми та молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання. Цікавим
елементом тренінгу було ознайомлення із «інтеграційними танцями», що представляють собою ігрові та розважальні
комплекси, які мають на меті формування цілісного колективу.
- 5-6 грудня у Вінниці пройшов Всеукраїнський форум, спрямований на налагодження співпраці між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями з питань національнопатріотичного виховання «Координація через діалог». Ідея провести Всеукраїнського форуму виникла під час засідання
Міжвідомчої комісії з питань національно патріотичного-виховання на Всеукраїнській конференції «Координація»,
організованій Міністерством молоді та спорту України у вересні 2017 року. На заході було відзначено Вінницьку та
Київську область як лідерів у питаннях національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Учасників та учасниць
очікували тематичні обговорення на тему реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки, активізації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських

організацій у сфері національно-патріотичного виховання, роботи координаційних рад з питань національнопатріотичного виховання на місцях, а також досвіду створення Центру національно-патріотичного виховання та
практичної реалізації програм національно-патріотичного виховання на місцевому рівні. В рамках другого дня
Всеукраїнського форуму «Координація через діалог» та з нагоди Дня Збройних Сил України, 6 грудня 2017 року,
відбулось офіційне відкриття меморіальної таблиці Семену Якерсону - вінничанину, сотнику Армії Української
Народної Республіки, учаснику збройної боротьби за незалежність України, жертві Голокосту.
3.2. Стану фінансування з описом запланованих та ф актичних 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 2017 році планувалося використати 4507,92 тис.грн, фактично профінансовано - 1012,2 тис.грн, в т.ч.
Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації - 925 тис.грн, управлінням фізичної культури
облдержадміністрації - 46,5 тис.грн, управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації - 40,7 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:
- Створення Координаційної Ради з національно-патріотичного виховання при Вінницькій обласній державній
адміністрації - не потребувало вкладень коштів;
Щорічний патріотичний дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» (профінансовано 41,0 тис.грн)
- «Вшанування Героїв Холодного Яру 2017» (профінансовано - 12,0 тис.грн)
- 8-й Змагальний Потяг Сднання України «Труханівська Січ» (профінансовано - 34,006 тис.грн
- 9-й Змагальний Потяг Єднання України «Труханівська Січ» (профінансовано - 19,995 тис.грн)
- Проведення уроків Мужності «Герої не вмирають» (профінансовано - 16,0 тис.грн)
- Відкриття пам’ятного знаку підполковнику УПА Йосипу Позичанюку (профінансовано - 11,0 тис.грн)
- Молодіжно-патріотична акція «Повстанська ватра 2017» (профінансовано - 7,0 тис.грн)
- Інформаційна кампанія спрямована на популяризацію пластового (скаутського) руху ( профінансовано - 10,0 тис.грн)
- Молодіжний форум-семінар «Берег Ріки 2017» (профінансовано - 41,5 тис.грн)
- Табір «Гайда до пласту» (профінансовано - 31,5 тис.грн)
- відзначення 73-ї річниці визволення України від нацистських загарбників (профінансовано - 1,5 тис.грн)

-

XXVII Чемпіонат України з Бойового гопака (профінансовано - 36,665 тис.грн)
Проект «Патріотизм очима журналістів 2» (профінансовано - 24,560 тис.грн)
Етнографічна акція «Андріївські вечорниці» (профінансовано - 10,0 тис.грн)
Водночас, велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національнопатріотичного виховання. Так у 2017 році проведено:
- «Створення циклу відеофільмів патріотичного спрямування» (профінансовано - 35,0 тис.грн)
Проект «Слава Україні! Героям Слава!» (профінансовано - 52,0 тис.грн)
Поряд з цим відбувалось ф ормування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного
виховання. Зокрема шляхом проведення:
семінару для керівників гуртків з національно-патріотичного виховання та фахівців, що працюють з молоддю
(профінансовано - 18,5 тис.грн)
Круглого столу на тему «Іван Богун - визначний полководець та державний діяч української нації»
(профінансовано -1,169 тис.грн)
Проект «Патріотизм очима журналістів» (профінансовано - 20,0 тис.грн)
- Видавництво збірки «Співаник українського лицаря» (профінансовано - 55,0 тис.грн)
В області налагоджено тісну співпрацю органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
громадськими об’єднаннями в напрям і національно-патріотичного виховання. Так у 2017 році проведено:
- Козацький фестиваль «Козацька держава —наша гордість і слава» (профінансовано - 15,0 тис.грн)
- Відкриття меморіальної таблиці Семену Якерсону - вінничанину, сотнику Армії Української Народної Республіки
(профінансовано - 70,0 тис.грн)
- 1 Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва» (профінансовано —49,9 тис.грн)
- Літинський фестиваль військово-патріотичної пісні імені Гандзюка, Гальчевського та Шепеля (профінансовано - 9,992
тис.грн)
- Благодійний проект «Свято для солдата», (профінансовано -30,0 тис.грн)
- 8-м заходів в рамках проекту «Мужність. Шляхетність. Відвага» (профінансовано - 91,390 тис.грн)
- Військово-спортивний вишкіл «Щит і меч» (профінансовано - 96,0 тис.грн)
- Дитячо-юнацький патріотичний табір «Хоминська Січ» (профінансовано - 18,378 тис.грн)
- Дитячо-юнацький спортивно-патріотичний табір «Героїв УПА» (профінансовано - 19,495 тис.грн)
- Змагання з пішого мандрівництва «ЗимноКвест» (профінансовано - 46,450 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 2017 році залучено близько 131 тис. молодих людей до участі в заходах, спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді, що більше на 1,5 % від запланованих результатів.
Велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національно-патріотичного
виховання. Так у 2017 році забезпечено повне виконання з виготовлення та розповсюдження запланованої кількості
інформаційних та методичних матеріалів, соціальних роликів посібників, тощо.
Також впродовж 2017 року оновлено та створено нові експозиції, виставки, збільшення котрих відбулось на 8,3%
в порівняні з показниками на початок дії Програми, в загальноосвітніх навчальних закладах укомплектовано навчальні
кабінети «Захисту Вітчизни» навчальною зброєю, муляжами зброї та боєприпасів, тощо.
З метою розвитку, утвердження та популяризації козацького лицарського мистецтва, на території Вінниччини у
2017 році 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.
У 2017 році забезпечувався активний розвиток діяльності пластових організацій та популяризація їх серед свідомої
української молоді. Так чисельність учасників Пластових (скаутських) організацій в Вінницькій області в 2017 році
зросла до 200 осіб, що на 50% більше в порівнянні з плановими показниками. Також в повній мірі забезпечено кількість
районів в яких наявні представники вищезазначених організацій. Одночасно відбулось 50% збільшення кількості
учасників пластових таборів.
Спостерігалось і збільшення на 9,2% кількості трансляцій радіо та телепередач, що популяризують українську
історію, мову та культуру.
У 2017 році встановлено 2 меморіальних дошки, що забезпечило виконання запланованих показників Програми на
40%.
Проведені заходи в рамках Програми, забезпечили збільшення в порівнянні з плановими показниками на 4%
кількості молодих людей , які беруть активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері національнопатріотичного виховання. Одночасно відбулось збільшення на 23,8% кількості громадських організацій , що працюють у
сфері національно-патріотичного виховання.
Загалом реалізація Програми у 2017 році сприяла підвищенню рівня бажання у молодих людей області жити у
своїй країні на 50%.

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 30+ 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 розвиту.
- 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
облдержадм і ністрації
від 26 січня 2018 року № 03-364

Ф інансування О бласної цільової програми ііаціональїіо-партіонічного виховання на 2017-2020 роки (завтерджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 224)
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Обласна цільова програма національно-партіотичного виховання на
о
2017-2020 роки (завтерджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7
о
скликання від 20.12.2016 №224)
1. Активізаця діяльності органів держ авної влади, органів
місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері
0
національно-патріотичного виховання
2. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного
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Д иректор Департаменту

Н. 'Заболотна

Н ачальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та допомог-

В. М аксимснюк

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
вул. Монастирська, 47, м. Вінниця, 21050, тел. 67-14-45, 67-12-64, 67-01-97
e-m ail: upr_sport@ vin.gov.ua

від «
» лютого 2018 року №
на 137/06-07 від 05.01.2018р. ОДА
Вінницька обласна Рада

На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації
Валерія Коровія від 13.10.2017р. управління фізичної культури та спорту надає
інформацію щодо виконання обласної соціальної програми національнопатріотичного виховання за 2017 рік згідно запропонованих форм.

Начальник управління

Вик.: КонюковаН.В.
тел. 67-01-97

Сергій ЧЕРНЯВСЬКИИ

додаток 3 до рішення 13 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 224
додаток 5 до Порядку формування
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ
Про виконання обласної цільової соціальної програминаціонально-патріотичного виховання дітей та молоді за 2017 рік (млн. грн.)

Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки (млн. грн.)

1. Виконання заходів і завдань Програми
№

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Розділ 1. Активація діяльності органів
державної влади, місцевого
самоврядування, громадських організацій у
сфері націлонально-патріотичного

Фактично проведені заходи
Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

„............... . ..... ішхшіашіи...

підготовка і навчання тренерів-представників
з козацьких бойових мистецтв

1.3.

Удосконалення системи підготовки та
перепідготовки кадрів, що займаються
питаннями національно-патріотичного

1.6.

Впровадження іноваційних підходів та
організація обласних, районних та міських
технологій, що сприяють формуванню високої змагань осередків козацьких бойових
мистецтв
національно-патріотичної свідомості

іяши;ання

л іс и

та

лю. і'Ч І

Відправлено представників Літинського району
на семінар

......

популяризація козацьких бойових мистецтв в
навчальних закладах різних рівнів Вінницької
області (дошкільні, загальноосвітні,
професійно-технічні та вищі навчальні
заклади) і засобах масової інформації
Розділ IV. Співпраця органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
з громадськими організаціями в напрямі
національно-патріотичного виховання

Проведено обласні змагання:
- Турнір з козацької вільної боротьби 20 травня у
м. Гнівань за участю «Благодійного фонду
«Волонтерський тил», Школи козацького гарту
ім. Данила Нечая (Тиврівський район),
спортивного клубу «Еней» (м. Калинівка) та ГО
«Військово-патріотичний клуб «Айдар»,
Кубок області з рукопашного бою. Організатор
Вінницька обласна федерація рукопашного бою, інші змагання та НТЗ з рукопашного бою

4.2.

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

Запровадити на базі Вінницької обласної
орагнізації ТСО України гурткову роботу
пов'язану з військово-обліковими
спеціальностями (гуртки юних планеристів га
парашутистів, стрілецькі, радіотехнічні,

На базі Вінницької обласної орагнізації ТСО
України працюють відповідні іуртки.

І'ІІШНЯШПІШИ ІШ-) ИЛІ........

обласний молодіжний фізкультурноспортивний захід "Козацькі розваги"

4.9.

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

Обласні змагання з війьково-пагріотичного
багатоборства на базі військово-патріотичного
клубу "Форпост" Ямпільського району
проведення обласного етапу Всеукраїнської
спартакіади допризовної і призовної молоді

обласний молодіжний фізкультурно-спортивний
захід «Козацькі розваги»,та навчальнотренувальні збори з військово-спортивного
багатоборства «Ми майбутні захисники твої,
Україно» на базі військово-патріотичного клубу
«Форпост» Ямпільського району (1210 07 901 7п ^ к~ тм ш т пппврпрнп і 1
Крім цього, військово-патріотичний клуб
«ФОРПОСТ» та військово-спортивний клуб
«ГАРТ» за позабюджетні кошти провели і взяли
проведення обласного етапу Всеукраїнської
спартакіади допризовної і призовної молоді
(18.04.2017 року, взяли участь 21 команда районів
і міст області) - та забезпечено участь збірної
команди області у відповідній Всеукраїнській
спартакіаді, яка відбулась в місті Харків. За
підсумками змагань вінничани посіли 2-ге
загапкнпкпмянлнк міг.пп

додаток 3 до рішення 24 с
обласної Ради 7 скликанж
від 20 грудня 2016 року №

Фінансування обласної цільової соціальної програминаціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 рік (млн. г
Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно
програми на 2017 рік

Обсяг коштів, передбачений
на фінансування заходів у
Фактично профінансовано у
відповідному джерелі на 2017 з
звітному році
урахуванням змін
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1.3.

0,025

0,011

0,011

1-а
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14

15

16

0,011

17

Залишок невикористаних
асигнувань

і §
%
Ія 120

св

Розділ І. Активація
діяльності органів
державної влади,
місцевого
самоврядування,
громадських
організацій у сфері
націлональнопатріотичного
виховання.
Удосконалення системи 0,000
підготовки та
перепідготовки кадрів,
що займаються
питаннями національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у
звітному році

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Впровадження
іноваційних підходів та
технологій, що
сприяють формуванню
високої національнопатріотичної свідомості

0,075

0,015

0,015

0,015

Сприяння діяльності
фомадських орагнізацій
та реалізації заходів і
програм спрямованих
на національнопатріотичне виховання,
діяльність яких
відповідає цій
Концепції.

0,080

0,024

0,024

0,024

Сприяти розвитку
системи допризовної
підготовки та військовопатріотичного
виховання на основі
традицій національновизвольних змагань
українців, захисту
незалежності та
територіальної
цілісності України,
євроатлантичної
інтеграції

0,025

0,025

0,025

0,025

Всього по пргорамі

0,205

1,6.
Розділ IV. Співпраця
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування з
громадськими
організаціями в
напрямі національнопатріотичного
виховання

4.2.

4.9.

0,075

0,075

0,075

2. Аналіз виконання показників та пояснення заходів щодо їх виконання за 2017 рік.
Показник
№
Кількість молодих людей, яи взяли
участь в заходах, спрямованих вз
формуванні патріотичної свідомості
молоді, зокрема у навчальних закладах і у
молодіжному середовищі, шляхом
розвитку історичної пам’яті;
популяризааія української культури і
1 народнмх традицій; усвідомлення
Кількість проведених заходів,
спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді, зокрема
у навчальних закладах і у молодіжному
середовищі, шляхом розвитку історичної
пам'яті; популризація народних традицій,
усвідомлення національної своєрідності
2

Рівень виконання до
Затверджено
Виконано за
затвердженого
програмою на
2017 рік
програмою %
2017 рік

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

тис. грн.

звіти

129

12

10%

шт.

звіти

569

35

6%

%

звіти

25

2

8%

шт.

звіт

2,02

2

0%

%

звіт

48,4

8

18%

Показники ефективності програми
Кількість підготовлених тренерівнаставників з козацинх бонових мистецтв
1
Збільшення кількості громадських
організацій, що працюють у сфері
національно-патріотичного виховання з
розрахунку на 1 тис.населення
2
Показники якості програми
Підвищеная у молодих людей області
рівня бажання жити у своїй країні.
1

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
21036 м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, тел.: (0432)66-11-93 факс (0432)66-07-44
E-mail: inform@vincult.org.ua http://vmw.vincult.org.ua/ Код ЄДРПОУ: 39955650
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.2018 № ЧЦ%/03-21

На № ___________________
Обласна Рада

На виконання листа від

05.01.2018

року №

207-07-37

надаємо

інформацію про виконання заходів « Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» за
2017 рік згідно з додатком.

Додаток на 4 аркушах
Файл фото до звіту по програмі.

Начальник управління

Корлюга Т.Л.

66-11-91
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С. Городинський

№

Назва програми / заходу

1.

«Обласна
цільова
соціальна
програма
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки»
Проведення фестивалю «Живий
вогонь»
громадською
організацією
«Вінницький
козацький полк ім. І.Богуна»
ВСЬОГО:

ЕЛМои док>гмснтьі'ЛИСТУВАННЯ\ОБЛАСНА РАДА\2018\інформ. по програмах (нац.-патр.вих.)за 2017 ріксіос

Обсяг
коштів,
передба
чений
на
фінансу
вання
заходу
згідно
програ
ми

Обсяг
коштів,
передба
чений
на
фінансу
вання
заходів
програ
ми
в
обласно
му
бюджет
і
на
2017 р.
3
урахува
нням
змін

Фактичн
0
профіна
нсовано
станом
на 01.01.
2018 р.

Касові
видатк
и
станом
на
01.01.
2018 р.

106,0

45,0

40,7

40,7

106,0

45,0

40,7

40,7

Кредито
рська
заборгов
аність
станом
на 01.01.
2018 р.

-

Залишок Пояснення
невикор розбіжностей
истаних відхилень
асигнува
нь
станом
на 01.01.
2018 р.

-

-

щодо
та

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 рік
Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації
«Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»
1.Виконання заходів і завдань Програми

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

Показник

№
з/п

1

Одиниця виміру

2
1.Показники продукту
1.1.

Послуги з проведення
фестивалю «Живий вогонь»

3

тис. грн.
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Джерело
інформації

Затверджено
програмою

5

4
Рішення 13 сесії
7 скликання
Вінницької
обласної Ради від
20.12.2016 року №
224 «Про обласну
цільову соціальну
програму
національнопатріотичного
виховання дітей
та молоді на 20172020 роки» та
розпорядження
голови обласної
державної

Виконано

106,0

6

40,7

Рівень виконання
ДО
затвердженого
програмою (%)
7

38,4%

адміністрації від
30.06.2017 року №
451 «Про
внесення змін до
обласного
бюджету на 2017
рік»_____________

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування
головний бухгалтер
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