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Олійнику А.Д.

На лист голови постійної комісії обласної Ради з питань бюджету,
фінансів та обласних програм Г.Мазура від 21.05.2018 року №01/36 надаємо
звіт про виконання Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки» за 2018 рік.

З повагою

Директор Департаменту

Світлана Василюк

Інформація про виконання програми за 2018 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»
1. Виконання заходів і завдань Програми___________________ _________________________________________
Фактично проведені заходи
Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Запланований результат

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

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

п.2.1. Організація у теле-,
радіопрограмах і в пресі
постійно діючих рубрик, що
популяризують українську

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Досягнуті результати

Проведено
обласний Залучення учнівської молоді до
фестиваль аматорського участі в напрямку розвитку та
популяризації національновійськово
патріотичного виховання
-патріотичного
короткометражного кіно
серед
старшокласників
«Погляд у майбутнє». У
фестивалі взяли участь 60
учнів, які представили 26
фільмів за наступними
номінаціями:
«Документальний
публіцистичний фільм»
(12), «Ігровий фільм» (4),
«Анімаційний фільм» (4),
«Навчальний фільм» (4)
Популяризація національноСтворення циклу радіо та Створено та розміщено в
визвольних рухів серед молоді
телепередач, відеофільмів ефірі телебачення 8
відеороликів про події
Вінницької області. Утвердження
патріотичного виховання
українського національно- українських національних
на основі подій та історії

українського національновизвольного руху на
Поділлі періоду ХУІІ-ХХІ
ст.. та його визначних
діячів
Реалізація проекту «Усна
п.2.2. Посилення протидії
викривленню та фальсифікації історія» в межах
історії України, що передбачає Вінницької області
(записи свідчень та
розширення фактографічної
інтерв’ю з учасниками
бази історичних подій,
історичних подій ХХ-ХХІ
публікація архівних
ст. або членів їхніх родин,
документів, військовопублікація спогадів та
історичної літератури,
книг про визначних діячів
мемуарів і довідникових
нашого краю - учасників
посібників, серій книг
патріотичної спрямованості та національно-визвольного
організацію заходів по фіксації руху, активістів Майдану,
Героїв Небесної Сотні,
усної історії України
Героїв України учасників українськоросійської
війни,волонтерів).
Закупівля книг з
національнопатриотичного виховання

історію, мову та культуру ,
досвід роботи з національнопатріотичного виховання
різних соціальних інституцій

визвольного руху на
Поділлі періоду ХУІІ-ХХІ
ст.. та його визначних
діячів

цінностей

Записано,створено та
розміщено в ефірі
телебачення 9 свідчень
та інтерв’ю з учасниками
подій XX- ХХІст. та
членами їх родин та
створено 5 анімаційних
роликів «Любіть Україну
українською»

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

Здійснено закупівлю
послуг з видання книг:
М.Крижанівський «По
козацький скарб»
М.Рябий, В.Вітковський
«Вінниця - столиця
України»
Протягом звітного
п.3.2. Сприяння проведенню та Проведення форумів,
періоду проведено та
«круглих» столів,
організації науковосемінарських занять щодо профінансовано
методичних конференцій,
проведення II
національно
семінарів, нарад, засідань

Забезпечення роздатковим
матеріалом під час проведення
заходів з національнопатріотичного виховання

Створення умов для розвитку
мето дико-методологічної
наукової бази матеріалів щодо
національно-патріотичного

-патріотичного виховання Регіонального форуму
методичних об’єднань,
громадських ініціатив «Я
круглих столів, тренінгів,
дітей та молоді
ЗМІНЮЮ».
підготовці та виданні наукових Громадської Ради при
обласній державній
праць, наукових праць,
науково-методичних,
адміністрації та
навчальних посібниківі
Громадської Ради при
рекомендацій із питань
обласній Раді
національно-патріотичного
Проведено круглий стіл
. Проведення круглих
«Українська революція на
виховання
столів,
теренах
Поділля» та
конференцій тощо на тему
методичні семінари національнопрактикуми з
патріотичного виховання
національнопатріотичного виховання
для вчителів шкіл на тему
«Урок живої історії»:
підхід, матеріали, досвід
практиків». Спільно з КП
«Центр історії Вінниці»
прочитано курс 10
авторських лекцій
професора, доктора
історичних наук
О.Коляструк «Митці
України за вільну
Україну» та проведено
ігри з історії України для
старшокласників «Україна
200» (підготовка до ЗНО)
Видано книгу «Україна:
Видання кишенькової
народ, патріот, воїн»
серії «Патріот України»
(збірник цитит) серії
«Патріот України»

виховання

Підвищення рівня обізнаності
щодо національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

Утвердження національних
цінностей шляхом популяризації
національно-патріотичного
виховання молоді

п.4.2. Сприяння діяльності
громадських організацій та
реалізації заходів і програм,
спрямованих на національнопатріотичного виховання,
діяльність яких відповідає цій
Концепції
п.4.5. Посилення громадського
контролю за діяльністю
органів виконавчої влади в
сфері національнопатріотичного виховання

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

Проведення козацького
фестивалю
в с. Байраківка та
екскурсій місцями
козацької слави рідного
краю
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
Створення банерної версії
пересувної виставки
«Герої не вмирають» для
експонування на
відкритих територіях у
населених пунктах
області та у військових
частинах

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

'
ґ к?

Протягом звітного
періоду профінансовано
видатки на проведення
козацького фестивалю
в с. Байраківка та
екскурсій місцями
козацької слави
Проведено заходи щодо
вшанування пам'яті
отаманів часів УНР у
Тиврівському та
Літинському районах

Підвищення рівня знань щодо
історичного минулого України

Виготовлено банер
«Герої не вмирають»

Сприяння поширенню та
популяризації пам’яті героїв
України

Національно-патріотичне
виховання молоді на історії
рідного краю

Світлана ВАСИЛЮК

Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
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»

№з/п

1

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)
6
7
4
5
2
Впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню високої національно-патріотичної
свідомості
Показники
продукту
100,0
16
Протокол
засідання
16
Кількість
осіб
конкурсної комісії
переможців
обласного
фестивалю
аматорського
військово
-патріотичного
короткометражного
кіно серед
старшокласників
«Погляд
у
майбутнє».
Показники
ефективності
100,0
3,03
Розрахункові дані
3,03
Середні видатки на тис. грн..

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

одного переможця
Показники якості
100,0
Розрахункові дані
Темп
зростання
середніх видатків
на
одного
переможця
Організація у теле- , радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, мову та
культу зу , досвід роботи з національно- патріотичного виховання різних соціальних інституцій
Показники
продукту
100,0
13
13
Акти виконаних
Створення
циклу кількість
робіт/наданих
радіо
та відеороликів
послуг
телепередач
,
відеофільмів
патріотичного
виховання
на
основі подій та
історії українського
національновизвольного руху
на Поділлі періоду
ХУІІ-ХХІ ст.. та
його
визначних
діячів
Показники
ефективності
100,0
7,7
Розрахункові дані
7,7
Середні видатки на тис.грн
одиницю продукту
Показники якості
100,0
Темп
зростання % зростання до Розрахункові дані
видатків
на затвердженого
одиницю продукту програмою
Посилення протидії викривленню та ()альсифікації історії України, що передбачає розширення фактографічної бази

історичних подій, публікація архівних документів, військово-історичної літератури, мемуарів і довідникових посібників,
серій книг патріотичної спрямованості та організацію заходів по фіксації усної історії України
Показники
продукту
100,0
8
8
Акти виконаних
Реалізація проекту кількість
робіт/наданих
«Усна історія» в відеороликів
послуг
межах Вінницької (свідчень)
області
(записи
свідчень
та
інтерв’ю
3
учасниками
історичних подій
ХХ-ХХІ ст. або
членів їхніх родин,
публікація спогадів
та
книг
про
визначних
діячів
нашого краю учасників
національновизвольного руху,
активістів
Майдану,
Г ероїв
Небесної
Сотні,
Героїв України учасників
українськоросійської
війни,волонтерів).
Показники
ефективності
100,0
Розрахункові дані
Середні видатки на тис.грн.
8,1
8,1
одиницю продукту

Показники якості
Темп
зростання
видатків
на
одиницю продукту
Показники
продукту
Закупівля книг з
національнопатриотичного
виховання
Показники
ефективності
Середня
сума
видатків
на
одиницю тиражу
Показники якості

% зростання до
затвердженого
програмою

Розрахункові дані

кількість назв
примірників.

Акти виконаних
робіт/наданих
послуг

тис. грн..

% зростання до
затвердженого
програмою

100,0

2
1500

2
1500

100,0
100,0

24,4

24,4

100,0

100,0

Темп
зростання
середньої
суми
видатків
Сприяння проведенню та організації науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань,
круглих столів, тренінгів, підготовці та виданні наукових праць, наукових праць, науково-методичних, навчальних посібниківі
рекомендацій із питань національно-патріотичного виховання
Показники
продукту
Проведення форумів, к-сть заходів
4
100,0
4
«круглих» столів,
семінарських занять
щодо національно
-патріотичного
виховання дітей та
молоді
Громадської
Ради

при
обласній
державній
адміністрації
та
Г ромадської
Ради
при обласній Раді

Показники
ефективності
Середня
сума
видатків на один
захід
Показники якості
Темп
зростання
середньої
суми
видатків

тис. грн..

Розрахункові дані

% зростання до
затвердженого
програмою

Розрахункові дані

Директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

10,4

10,4

100,0

100,0

Світлана ВАСИЛЮК

Інформація про виконання програми за 2018 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»
тис.грн.
Кредито Залишок
№
Фактично
Касові
Обсяг коштів,
Обсяг
Назва програми / заходу
невикорис
з/п
рська
передбачений на профінансовано видатки
коштів,
заборго таних
у 2018 році
станом у
передбачен фінансування
асигнуван
ваність
ий на
звітному
заходів
ьр.
році.
фінансуван програми у
У
звітном
відповідному
ня заходу
джерелі на
згідно
у році.
програми
2018 р. з ураху
ванням змін
п.1.6. Впровадження інноваційних
підходів та технологій, що сприяють
формуванню високої національно0,6
патріотичної свідомості
48,5
48,5
47,9
47,9

п.2.1. Організація у теле-,
радіопрограмах і в пресі постійно
діючих рубрик, що популяризують
українську історію, мову та культуру ,
досвід роботи з національнопатріотичного виховання різних
соціальних інституцій
п.2.2. Посилення протидії викривленню
та фальсифікації історії України, що
передбачає розширення фактографічної
бази
історичних подій, публікація
архівних
документів,
військовоісторичної
літератури,
мемуарів
і

100,0

100,0

99,6

99,6

-

0,4

120,0

112,0

111,6

111,6

-

0,4

довідникових посібників, серій книг
патріотичної
спрямованості
та
організацію заходів по фіксації усної
історії України
п.3.2. Сприяння проведенню та
організації науково-методичних
конференцій, семінарів, нарад, засідань
методичних об’єднань, круглих столів,
тренінгів, підготовці та виданні наукових
праць, наукових праць, науково-методичних,
навчальних посібниківі рекомендацій із
питань національно-патріотичного
виховання
п.4.2. Сприяння діяльності громадських
організацій та реалізації заходів і
програм, спрямованих на національнопатріотичного виховання, діяльність
яких відповідає цій Концепції
п.4.5. Посилення громадського контролю
за діяльністю органів виконавчої влади в
сфері національно-патріотичного
виховання
п.4.7. Широке залучення дитячих,
молодіжних та інших громадських ініціатив
до створення в музеях експозицій,
присвячених боротьбі за незалежність та
територіальну цілісність України
Разом по заходах програми

55,0

52,0

51,7

51,7

0,3

15,0

13,0

12,1

12,1

0,9

30,0

30,0

30,0

30,0

3,0

3,0

3,0

3,0

371,5

358,5

355,9

355,9

-

2,6

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

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-mail: upr_sport@vin.gov.ua

від « 08 » лютого 2019 року № 170/01
на 137/06-07 від 05.01.2018р. ОДА
Вінницька обласна Рада

На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації
Валерія Коровія від
надає

інформацію

1 3 .1 0 .2 0 1 7 р .

щодо

управління фізичної культури та спорту

виконання

обласної

національно-патріотичного виховання за

2018

соціальної

рік згідно запропонованих

форм.

Сергій ЧЕРНЯВСЬКИИ

Начальник управління

17

Вик.: Коиюкова Н.В.
тел. 67-01-97

програми

2. Аналіз виконання показників та пояснення заходів щодо їх виконання за 2018 рік.
Показник
Одиниця
виміру

№

Джерело
інформації

Затверджено
програмою
на 2018 рік

Виконано за
Рівень виконання до
звітний
затвердженого
період 2018
програмою °о
РОКУ

Кількість молодих людей, яи взяли участь
в заходах, спрямованих в з формуванні
патріотичної свідомості молоді, зокрема у
навчальних закладах і у молодіжному
середовищі, шляхом розвитку історичної
п ам ’яті; популяризааія української
культури і народних традицій;
1 усвідомлення націоааиної своєрідності
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
■".........
П оказники ефективності програми
Кількість підготовлених тренерів1 наставників з козацинх бонових мистецтв
Збільш ення кількості громадських
організацій, що працюють у сфері
національно-патріотичного виховання з
2 позпахунку на 1 тис.населення
П оказники якості програми
Підвищ еная у молодих людей області
1 рівня баж ання жити V своїй країні.

тис. грн.

звіти

1307

шт.

звіти

9

%

звіти

шт.

звіт

%

звіт

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
ІІро ш ікоііаііііи обласної цільової соціальної програминаціонпльно-натріотичного виховання дітей та молоді за 2018 рік (мли. гри.)

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 (мли. гри.)

1. Виконання заходів і завдань Програми
Ф актично проведені заходи

Заплановані заходи
№

1.3.

1.6.

Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Розділ І. Активацій діяльності органів
державної влади, місцевого самонря;іуванни,
громадських організації! у сфері
наиілонапьно-патпіотіїчного виховання.
Удосконалення системи підготовки та
перепідготовки кадрів, що займаються
питаннями національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Впровадження іноваційних підходів та
технологій, що сприяють формуванню високої
національно-патріотичної свідомості

Розділ IV. Співпраця органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
з громадськими організаціями в напрямі
національно-патріотичного виховання

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

підготовка і навчання тренерів-представників з
козацьких бойових мистецтв

Пропозицій не надходило

організація обласних, районних та міських
змагань осередків козацьких бойових мистецтв

Проведено обласні змагання спартакіади
допризовної молоді та рукопашного бою.

популяризація козацьких бойових мистецтв в
навчальних закладах різних рівнів Вінницької
області (дошкільні, загальноосвітні, професійнотехнічні та вищі навчальні заклади) і засобах
масової інформації

За звітний пеірод проведено 8 обласних змагань в
т.ч. з рукопаш ного бою, єдиноборств.

додаток 3 до рішення 2 еобласної Ради 7 скликаї
від 20 грудня 2016 року N9 224

Обсяг кош тів, передбачений на ф інансування

1.3.

1,6.

Удосконалення системи підготовки
та перепідготовки кадрів, що
займаються питаннями
національно-патріотичного
Впровадження іноваційних підходів
та технологій, що сприяють
формуванню високої національнопатріотичної свідомості

Розділ IV. Співпраця органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування з
гром адським и організаціями в
напрямі національноіш ш іо іи м ії о іи и и х и и а їш я

0,025

17

і 5
'Я §
а 2

18

19

20

21

22

23

24

25

а

1 ю

небюджетгак джерел

ОбласшоТ бюджет

16

державний бюджет

15

небюджетних джерел

14

інших місцевих
бюджетів

13

'іалиніок невикористаних
асигнувань

ОбласшоТ бюджет

12

івіш ом у році

державшої бюджет

11

К редиторська іаборгованість у

небюджетних джерел

10

бюджетів

9

інших місцевих

8

а
£
і
к
§
‘8
і

Обласний бюджет

7

к

касові видатки у їв і т о м у
періоді

державшої бюджет

6

1

5
бюджетів

державшої бюджет

Б
*
Н
я
0
’с
£

інших місцевих

небюджетюіх джерел

0,025

інших місцевих
бюджетів

0,000

5

твітному періоді

Обласний бюджет

4

Ф актично іірофінансовано у

державшої бюджет

3

Розділ І. Активація діяльності
органів державної влади,
місцевого самоврядування,
гром адських організацій у сфері
націлонально-патріотичного
нихпгіання.

а
§ «
8 'Є
'5 ґВ
сё о2

О бсяг кош тів, передбаченні! на
фінансу ван ня таходів у відповідному
дж ерелі на 2(118 і урахуванням чмін

небюджетних джерел

Обласгаоі бюджет

2

1

державшої бюджет

іа \о д \ тгідно програми на 21)18 рік

26

Пояснення щодо розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласної цільової соціальної програминаціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 рік (млн. грн.)
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
вул. Хмельницьке шосе , 7, м. Вінниця , 21036, тел.: (0432) 61-16-36
Код ЄДРПОУ 40159685, E-mail: dsmpÇa vin, xov. иа

Від «28» січня 2019 року № 03-459

Обласна Рада
Про хід виконайня Обласної цільової
соі{іальної програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 - 2020 роки за 2018 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»
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації надає
звіт згідно форми, що додається.
Додаток 1 на 19 арк.
Додаток 2 на 1 арк.

Директор Департаменту
Микола Стінянський 32-72-32

Наталя ЗАБОЛОТНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
вул. Хнельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, т ел.: (0432) 61-16-36
Код ЄДРПОУ 40159685, E-mail: dsmvCa vin. <jov.ua

Від «28» січня 2019 року № 03-459

Обласна Рада
Про хід виконання Обласної цільової
соціальної програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 - 2020 роки за 2018 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»
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації надає
звіт згідно форми, що додається.
Додаток 1 на 19 арк.
Додаток 2 на 1 арк.

Директор Департаменту
Микола Стінянський 32-72-32

Наталя ЗАБОЛОТНА

Додаток 1 до листа
Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації
від 28 січня 2019 року № 03-459

ІНФОРАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 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 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1.Виконання заходів і завдань Програми
№
Заплановані заходи
Фактично проведені заходи
з/п Назва, зміст
Запланований результат Назва, зміст
Досягнуті результати
заходу/напрям
заходу/напрям
діяльності
діяльності
1.
Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських
організацій у сфері національно-патріотичного виховання
1.2.

Забезпечення проведення заходів
національно-патріотичного
спрямування,
у
тому
числі
приурочених державним святам

реалізація заходів патріотичного
спрямування сприятиме
збереженню стабільності в
суспільстві, соціальному та

збереження
і
Фестиваль
традиційної Пропагування,
народної
культури популяризація народних традицій,
«Г аївки-фест»
звичаїв та обрядів; виявлення,
розвиток,
підтримка
творчо

економічному розвитку країни,
зміцненню її обороноздатності та
безпеки

обдарованих дітей та молоді,
формування
в
них
високих
духовних
якостей
на
основі
національно-культурних традицій;
формування естетичного смаку та
патріотичних почуттів у молодого
покоління;
підтримка
творчої
ініціативи талановитих майстрів;;
підвищення
професійної
майстерності учнів професійнотехнічних навчальних закладів;
обмін досвідом.
Всеукраїнський
потяг
вшанування подій Революції
Гідності

Дитячо-юнацький
патріотичний
фестиваль
мистецтв «Сурми звитяги»

Пройшли курс лекцій
на тему
патріотичного виховання та освоїли
різнобічну програму фізичного та
військового
вишколу;
відвідали
памятні місця, повязані з історією
нашої держави, козаччини, Революції
Гідності, з іменами славетних земляків
Вінниччини.
150 учасників із 16 районів області із
яких виявлено 88 лауреатів в різних
номінаціях: художні роботи; авторська
поезія; художнє читання; солістивокалісти;
вокальні,
вокальноінструментальні та вокально-хорові
ансамблі;
героїко-патріотична
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
національнокультурних традицій;
формування
естетичного смаку та патріотичних
почуттів у молодого покоління

Відзначення Дня Захисника
України, посвята в козаки

Коляда

1.5.

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

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

Вишкільний тренінг «Шлях
Воїна»

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
молодцю 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
ознайомлення дітей і молоді із
національно-культурною,
духовною
спадщиною українського народу на
прикладі проведення календарного
звичаєво-обрядового свята зимового
циклу,
як
необхідний
елемент
формування національної свідомості,
організації дозвілля та розваг дітей та
молоді
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.

Молодіжний наметовий табір
«Застава Нечая 2018»

Андріївські вечорниці

1.6.

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

Дитячо-юнацький
спортивно-патріотичний
табір «Копайгородська Січ»

Формування в учасників активної
громадянської
позиції
та
змоги
розкрити творчий та лідерський
потенціал його учасників, спонукання
учасників до здорового способу життя,
збереження
власного
життя
та
допомога постраждалим у випадках
коли
є
необхідність;
отримання
інформації щодо можливості реалізації
в активному молодіжному середовищі
завдяки
участі
у
тренінгах,
семінарських заняттях, заняттях в
природі, інтелектуальних та активних
ігрових комплексах, з використанням
пластової (скаутської) методики, а
також підвищення рівня національної
свідомості та почуття патріотизму у
учасників заходу.
Захід у стилі українських вечорниць з
відповідним
дрес-кодом
та
наповненою автентичною програмою,
дозволив розкрити творчий потенціал у
50 представників молоді, що дасть
поштовх у майбутньому проводити
подібні заходи, які направлені на
популяризацію
та
розвиток
національних традицій
Учасники табору взяли участь в
тренуваннях
з Бойового
Гопака,
заняттях
по
виживанню
в
екстремальних умовах, орієнтуванню
на місцевості, стрільбі з травматичної
зброї,
пройшли
заняття
по
розбиранню-збиранню
вогнепальної
зброї із ВСГ1 (м. Вінниця), прослухали
лекції щодо здорового способу життя,
надання першої медичної допомоги,
історії козацтва

2.

Інформаційне забезпечення сфери національно - патріотичного виховання

2 .1 .

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

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

Інформаційне забезпечення
сфери
національнопатріотичного
виховання.
Створення
циклу
відеофільмів патріотичного
виховання «Пантеон героїв
Вінниччини»
Створення
освітньопросвітницьких
та
навчально-методичних
візуальних матеріалів для
учнівської та студентської
молоді «Регіональна історія
20
століття.
Важливі
сторінки
(до
100-річчя
Української революції 19171921 рр.)»
Створення
відеофільмів
виховання
Вінниччина»

циклу
патріотичного
«Таємнича

Видання диску патріотичної
пісні «За Україну!»
Створення
циклу
відеофільмів патріотичного
виховання
«Таємнича
Вінниччина.
Радянські
карателі»
Інформаціна кампанія серед
молоді

Виготовлення
інформаційних
продуктів (циклу відеофільмів) на
основі цікавих особливостей історії
Вінницької
області,
звеличення
історичних постатей та їх ролі у
становленні української державності.
Сприяння
формуванню
освітньопросвітницького простору шляхом
популяризації
важливих
сторінок
регіональної
історико-культурної
спадщини в рамках національнопатріотичного виховання учнівськостудентської
молоді,
а
також
популяризація
важливих
сторінок
регіональної історії 20-го століття (до
100-річчя Української революції 19171921 років)
популяризації серед молоді Вінницької
області особливостей історії, цікавої
інформації
про
культуру,
побут
мистецтво та видатних історичних
діячів рідного краю
залучення активної молоді до участі в
напрямку розвитку та популяризації
національно-патріотичного виховання
популяризації серед молоді Вінницької
області особливостей історії, цікавої
інформації
про
культуру,
побут
мистецтво та видатних історичних
діячів рідного краю
підвищення
зацікавленості
молоді
щодо служби у Збройних силах
України, її готовності до захисту
України, збереження та шанування
національної пам'яті

3.
3.5.

Форму ван ня науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання
Підготовка та видання наукових
праць,
науково-методичних,
навчальних
посібників
і
рекомендацій для
практичної
роботи в сфері національнопатріотичного виховання

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

Підготовка збірника цитат
«Україна: народ, патріот,
воїн»

підготовлення до видання збірника
цитат «Україна: народ, патріот, воїн»
га
розповсюдження
його
серед
учасників бойових дій, педагогів
області, молодіжних працівників для
підняття
патріотичного
духу
учнівської та студентської молоді, що є
одним
із
головних
завдань
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді

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 та
пріоритетними
напрямами,
визначеними у 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 національнопатріотичного виховання молоді.

Фестиваль польової
пам'яті Тараса Сича

кухні

Екскурсія
до
с.Комань.
Присвячена 400-річчю Івана
Богуна

ГЕРОЇ БАЗАРУ - ЛИЦАРІ
УКРАЇНИ

Фестиваль польової кухні пам‘яті
Т.Сича пройшов біля к\з «Райдуга» та
об'єднав єдиною метою всенародного
вшанування героїв та учасників АТО
різні громадські організації міста та
області, воїнів-«афганців», військові
частини та силові структури міста,
національні спільноти, спеціалізовані
навчальні заклади, ресторани, тощо.
Під час творчої частини заходу
(задіяно було близько 90 артистів)
виконувались сучасні українські та
патріотичні пісні.
Консолідувати суспільство навколо
теми
визначного
полководця
та
державного діяча української нації;
залучення нових учасників до обласної
програми національно-патріотичного
виховання.
В селі Базар Народицького району,
Житомирської області, учасники із
Вінниччини
вшанували
пам'ять
полеглих героїв Другого зимового
походу армії УНР 1921 року. Отримали
знання про видатних особистостей

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
національнопатріотичного виховання молоді;
стимулювання
молоді
до
самоосвіти,
самовдосконалення;

українського
державотворення;
виховання української молоді у дусі
національних традицій, духовності та
патріотизму; формування свідомої
громадянської позиції.
Екскурсія місцями козацької 50 учасників поїздки з різних районів
області огримали нові знання з історії,
слави Вінниччини
культури рідного краю, дізнались про
визначні постаті України-Русі та
відвідали відомі та маловідомі місця.
«Відкриття
Пластового Учасники акції здобули основи знань
Вишкільного
Центру
у про пластовий (скаутський рух) та
ознайомились
з
його
виховною
м.Буча»
методикою,
що
дозволило
їм
застосувати
їх
для
поширення
пластового
(скаутського)
руху;
дізналися
про
можливість
організованого дозвілля, активного та
доступного відпочинку дітей та молоді;
отримали інформацію про громадську
діяльність, можливість для молоді в
сфері громадської діяльності, що
дозволить їм ставати соціально- та
громадсько-активними
у
себе
в
районах.
Традиційний
козацький Формування у молоді національнофестиваль
«Козацька патріотичної свідомості, національної
держава - наша гордість і гідності, поваги до культурного та
історичного
минулого
України,
слава».
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

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

Фестиваль
«Лицарський
гурнір
пам’яті
Максима
Ш и м к а- 2018»

Обласний
сгудентський
фестиваль української пісні
«М еіотапіа и А»

4.4

4.6.

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

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

Формування у молоді національної
свідомості,
підвищення
рівня
знань щодо історичного минулого
України, формування у молодих
людей
почуття
гордості
за
співвітчизників,
земляків
та

молодіжному середовищі козацьких
традицій.
підвищення громадянської активності
молоді;
формування
в
молоді
загальноєвропейських
цінностей;
забезпечення участі молоді у масових
заходах патріотичного спрямування;
формування здорового способу життя,
прагнення фізичного саморозвитку.
відродження,
збереження
і
популяризації української музичної
спадщини,
залучення
молоді
до
розвитку
культурно-мистецьких
цінностей,
активізації
творчого
потенціалу студентів, а також вияву
нових,
яскравих
і
талановитих
виконавців, об'єднання
молоді з
допомогою спільного інтересу до
музики.

Фінал обласних змагань
юних рятувальників ВГДР
«Школа безпеки»

Майстер-класи з рятувальних робіт
і надання домедичної допомоги у
надзвичайних ситуаціях; навчальні
заняття з безпеки життєдіяльності і
рятувальних робіт для учасників
заходу.

XVI Всеукраїнський збірзмагання юних
рятувальників «ШКОЛА
БЕЗПЕКИ»

Виховання у дітей та молоді культури
безпечної
життєдіяльності;
підвищення
рівня
практичної
підготовки до дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій

Всеукраїнський фестиваль
«Багозька битва»

Сприяння
національнопатріотичному вихованню молоді,
плекання відчуття причетності до
героїчних визвольних національних
традицій свого народу, поваги до
історичної спадщини свого регіону,

режимів,
особливо
голодоморів в Україні

4.11

жертв

Сприяння
збільшенню
ролі
таборування в сфері національнопатріотичного виховання

залучення їх до вивчення історії
рідного
краю
крізь
призму
видатних постатей минулого га
сучасності

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

формування
самосвідомості.
Літинський
фестиваль
військово-патріотичної пісні
імені Гандзюка,
Гальчевського та Шепеля
Дитячо-юнацький
спортивно-патріотичний
табір «Героїв УПА»

Дитячо-юнацький
патріотичний табір
«Хоминська січ»

Тренінг-семінар «Кузня
нації»

громадянської

популяризація патріотичної творчості
серед молоді області.

Формування патріотизму, 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 контрактом в ЗСУ та
інших військових формуваннях.
Формування патріотизму, активної
громадянської позиції, здорового
способу життя та свідомості
захисника України у підростаючого
покоління;
збільшення
кількості
кандидатів на вступ до ВИЗ 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.
формування у учасників активної
громадянської
позиції
та
змоги
розкрити творчий
та лідерський
потенціал
в
нетипових
умовах,
інформації щодо можливості реалізації
своїх умінь та навичок під час
надзвичайних ситуацій воєнного чи
природнього
характеру,
з

Серія гренінгів для
громадських організацій
патріотичного спрямування

Військово-спортивний
вишкіл «Щит і меч»

використанням пластової (скаутської)
методики, а також підвищення рівня
національної свідомості та почуття
патріотизму у учасників заходу
налагодження співпраці між органами
державної влади, органами місцевого
самоврядування
та
громадськими
об’єднаннями з питань національнопатріотичного виховання
Захід
мав
глибокий
навчальновиховний характер для учасників та їх
оточення.. Для учасників АТО захід
став також мотивуючим у частині
співпраці з молодцю, поширення серед
молоді
ідей
національнопатріотичного виховання, залучення їх
до роботи з 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.

5.

Підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді беї 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 національнопатріотичного виховання дітей та
молоді,
оцінки
ефективності
заходів, що здійснюються на
обласному та місцевих рівнях

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

Не проводився

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

/
1.
1.1.

1.2.

2
3
Показники продукту
Кількість молодих людей, які
тис.осіб
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, шт.
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 (форумів, фестивалів,
таборів, тренінгів, зборів, змагань,
семінарів, конференцій тощо)

Затверджено
програмою

Виконано

5

6

4

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)
7

Творчі звіти

135,7

139

102,4

Положення про
проведення
заходів, звіти,
друковані
видання, ЗМ1,
тощо

569

402

70,65

1.3.

1.4.

1.5.

1.6 .

1.7.

1 .8 .

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

12

5

41,66

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

60

0

0

10

8

80

шт.

0

0

0

шт.

0

0

0

шт.

1

0

0

Кількість
інформаційних
та ПІТ.
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 гренерівнаставників з козацьких бойових
мистецтв
Кількість
придбаних
малокаліберних гвинтівок для
Тульчинського обласного ліцею з
посиленою військово-спортивною
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

осіб

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

посиленою військово-спортивною
підготовкою
Кількість
укомплектованих
навчальних
кабінетів "Захисту
Вітчизни”
в
загальноосвітніх
школах 1-ІЙ ст. тематичними
стендами,
навчальним
обладнанням
та
засобами
індивідуального захисту
Кількість
укомплектованих
загальноосвітніх
навчальних
закладів
1-111 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, мову та культуру, досвід
роботи
з
національно-

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі,
інтернетресурси

256

0

0

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі,
інтернетресурси

0

0

0

1

0

0

шт.
осіб

Творчі звіти

250

200

80

од.

Громадська
організація

6

4

66,7

осіб

Творчі звіти

120

110

91,67

шт.

ЗМІ, інтернегресурси,
соціальні
мережі

120

50

41,7

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

патріотичного виховання різних
соціальних інституцій
Кількість заходів, спрямованих на
фіксацію усної історії України
Кількість проведених спецкурсів
для
студентів
спеціальності
"Практична психологія" на тему
"Психологічні
аспекти
національно-патріотичного
виховання" та для педагогічних
працівників на тему "Сучасні
методи і технології національнопатріотичного
виховання
школярів"
Кількість виданих інформаційнометодичних матеріалів, посібників,
пошуково-дослідницьких
матеріалів,
туристичних
маршрутів
Кількість
гуртків
юних
планеристів
та
парашутистів,
стрілецькі,
радіотехнічні,
самооборони, тощо
Кількість
створених
центрів
національно-патріотичного
виховання
Кількість
створених
дитячоюнацьких козацьких осередків в
навчальних закладах різних рівнів

шт.

Творчі звіти

20

1

5

од.

Друковані
видання, плани
роботи,
інтернетресурси

100

0

0

од.

Кошториси,
Положення,
соціальні
мережі, ЗМІ

4

1

25

10

0

0

од.

од.

ЗМІ, інтернетресурси

5

0

0

од.

ЗМІ, інтернетресурси

6

0

0

1.22. Кількість встановлених пам’ятних
знаків, меморіальних дощок
Показники ефективності
2.
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
національно-патріотичного
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
затвердженні програмою (по кожному
показнику)

шт.

ЗМІ, інтернет
ресурси

5

0

0

%

Творчі звіти

31,7

31,1

98,1

%

Творчі звіти

3,0

3,0

100

шт.

Реєстр

4,0

0

0

%

ЗМІ, соціальні
мережі

53,3

54,1

101,5

%

ЗМІ, соціальні
мережі

31,5

Дані
невідомі

3.Аналітичний 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 2018 році планувалося використати 4730,3 тис.грн, фактично профінансовано - 1358,312 тис. гри, в т.ч.
Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації - 960 тис.грн, Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації - 355,892 гне .грн, Управлінням фізичної культури
облдержадміністрації - 42,42 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 42,0 тис.грн)
- Фестиваль традиційної народної культури «І аївки-фест» (профінансовано - 32,537 тис.грн)
- Молодіжний форум-семінар «Застава Нечая 2018» (профінансовано - 13,94 тис.грн)
- Вишкільний тренінг «Шлях Воїна» (профінансовано - 4,866 тис.грн)
- Всеукраїнський потяг вшанування подій Революції Гідності (профінансовано - 17,78 тис.грн)
- Дитячо-юнацький спортивно-патріотичний табір «Копайгородська Січ» (профінансовано - 15,0 тис.грн)
- Відзначення Дня Захисника України, посвята в козаки (профінансовано - 8,556 тис.грн)
- «Коляда» ( профінансовано - 36,918 тис.грн)
«Андріївські вечорниці» (профінансовано - 7,963 тис.грн)
Водночас, велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національнопатріотичного виховання. Гак у 2018 році проведено:
- Регіональна історія 20 століття. Важливі сторінки (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) (профінансовано
- 111,28 тис.грн)

Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання. Створення циклу відеофільмів
патріотичного виховання «Пантеон героїв Вінниччини» (профінансовано - 100,0 тис.грн)
- Створення циклу відеофільмів патріотичного виховання «Таємнича Вінниччина» (профінансовано - 50,0 тис.грн)
- «Інформаційна кампанія серед молоді» (профінансовано - 20,598 тис.грн)
- Видання диску патріотичної пісні «За Україну!» (профінансовано - 30,0 тис.грн)
- Створення циклу відеофільмів патріотичного виховання «Таємнича Вінниччина. Радянські карателі» (профінансовано
- 30,0 тис.грн)
Поряд з цим відбувалось формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного
виховання. Зокрема шляхом проведення:
Підготовка збірника цитат «Україна: народ, патріот, воїн» (профінансовано - 10,0 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 2018 році проведено:
- Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва» (профінансовано - 50,0 тис.грн)
- Дитячо-юнацький патріотичний табір «Хоминська січ» (профінансовано - 20,0 тис.грн)
- Літинський фестиваль військово-патріотичної пісні імені Гандзюка, Гальчевського та Шепеля (профінансовано - 14,784
тис.грн)
- Фестиваль «Лицарський турнір пам’яті Максима Шимка - 2018» (профінансовано -28,952 тис.грн)
- Участь у Всеукраїнських зборах змагань юних рятувальників ВГДР «Школа безпеки» (профінансовано - 6,086 тис.грн)
- Військово-спортивний вишкіл «ІЦит і меч» (профінансовано - 126,0 тис.грн)
- Дитячо-юнацький спортивно-патріотичний табір «Г ероїв УПА» (профінансовано - 17,846 тис.грн)
- Фінал обласних змагань юних рятувальників ВГДР «Школа безпеки» (профінансовано - 9,475 тис.грн)
- «ГЕРОЇ БАЗАРУ - ЛИЦАРІ УКРАЇНИ»» (профінансовано - 16,2 тис.грн)
- Традиційний козацький фестиваль «Козацька держава - наша гордість і слава» (профінансовано - 14,99 тис.грн)
- Фестиваль польової кухні пам’яті Тараса Сича (профінансовано - 15,0 тис.грн)
- Екскурсія до с. Комань. Присвячена 400-річчю Івана Богуна (профінансовано - 26,28 тис.грн)
- Екскурсія місцями козацької слави Вінниччини (профінансовано - 25,55 тис.грн)
- Відкриття Пластового Вишкільного Центру у м.Буча (профінансовано - 7,020 тис.грн)
- «Обласний студентський фестиваль української пісні «Меіотапіа ИА» (профінансовано - 20,214 тис.грн)
- Тренінг-семінар «Кузня нації» (профінансовано - 10,165 тис.грн)
- Серія тренінгів для громадських організацій патріотичного спрямування (профінансовано - 20,0 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 2018 році залучено близько 139 тис. молодих людей до участі в заходах, спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді, що більше на 2,4 % від запланованих результатів.
Велика увага в області приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери національно-патріотичного
виховання. Так у 2018 році забезпечено повне виконання з виготовлення та розповсюдження запланованої кількості
інформаційних та методичних матеріалів, соціальних роликів посібників, тощо.
З метою розвитку, утвердження та популяризації козацького, лицарського мистецтва, на території Вінниччини у
2018 році вперше проведено фестиваль «Лицарський турнір пам’яті Максима Шимка - 2018». 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 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 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 продукги (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 .чиста Департаменту
соціа.іьііої та молодіжної політики
облдержадмінкі рації в «
"28” січня 2019 року ЛїОЗ-459
Фінансування Обласної цільової програми нашонально-наргіотичної о виховання на 2017-2020 роки (завтерджена рішсшіям 13 сесії обласної Ради 7 скликання
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