Додаток 2
до рішення тринадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 30 червня 2017 року № 6-13/VII
Напрями діяльності та основні заходи
районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки
№
з/п

Перелік заходів програми

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

1.

1.2.

Проведення соціальних досліджень,
опитувань з питань національнопатріотичного виховання та ефективності
реалізації заходів національнопатріотичного спрямування

1.3.

Всього за напрямом 1:

2.

6

7

8

9

10

Формування та впровадження методичних засад національно-патріотичного виховання

Організація та проведення заходів
(конференцій, семінарів, тренінгів,
майстер-класів тощо) із підвищення рівня
професійної компетентності з питань
національно-патріотичного виховання
для педагогів, працівників методичних і
психологічних служб системи освіти
Вивчення сучасних виховних систем,
узагальнення та поширення найкращого
досвіду з національно-патріотичного
виховання

1.1.

Орієнтовані обсяги фінансування (тис.
грн.), у тому числі по роках
Загальний
2017
2018
2019
2020
обсяг

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації,
сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

-

0,5

1,0

1,5

3,0

-

0,5

1,0

1,5

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних бюджетів)

Районний
бюджет

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

Проведення освітньо-виховних,
інформаційно-просвітницьких,
культурологічних та інших заходів з
національно-патріотичного виховання,
насамперед, для дітей та молоді, зокрема
за участю учасників АТО, волонтерів

2017-2020
роки

2.2.

Проведення культурно-мистецьких
заходів, фольклорних свят, конкурсів,
фестивалів патріотичного спрямування,
зокрема до державних свят, пам’ятних
дат

2017-2020
роки

2.3.

Проведення в закладах культури із
залученням дітей та молоді заходів,
спрямованих на популяризацію
національної духовно-культурної
спадщини, підвищення рівня знань про
видатних особистостей українського
державотворення

2017-2020
роки

2.4.

Проведення тематичних інформаційних,
навчально-виховних, культурномистецьких, інформаційнопросвітницьких та інших заходів,
присвячених 100-річчю Української
революції 1917-1921 років та
вшануванню пам’яті її учасників

2017-2020
роки

2.5.

Організація та проведення серед
учнівської та студентської молоді
заходів національно-патріотичного
спрямування (творчих конкурсів, акцій,
конкурсів творчих робіт, диспутів,
дебатів, історичних квестів тощо),
присвячених визначним пам’ятним датам
з історії України, видатним особистостям
українського державотворення,
державним символам України
Сприяння в увічненні пам’яті борців за
незалежність України у ХХ столітті, осіб,
які брали участь у захисті суверенітету та

2017-2020
роки

2.1.

2.6.

2017-2020
роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю,
сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
відділ освіти
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ освіти

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет
(обсяги видатків

2.7.

територіальної цілісності України, в
антитерористичній операції на сході
України, Героїв Небесної Сотні, шляхом
найменування, перейменування в
установленому порядку на їх честь
об’єктів топоніміки, навчальних закладів,
установлення пам’ятних знаків і
меморіальних дошок
Проведення заходів із вшанування
пам’яті загиблих учасників
антитерористичної операції

2017-2020
роки

райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,

Районний бюджет

-

-

-

-

-

7,5

-

2,0

2,5,

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

відділу взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи райдержадміністрації;

2.8.

2.9.

2.10.

Проведення інформаційних, культурнопатріотичних заходів, присвячених
боротьбі за незалежність та
територіальну цілісність на сході
України, військовослужбовцям, які
відстоюють свободу країни в зоні АТО,
Героям Небесної Сотні

2017-2020
роки

Проведення навчально-польових зборів
(у рамках програми навчального
предмету загальноосвітніх навчальних
закладів «Захист Вітчизни») та інших
організаційно-масових заходів військовопатріотичного спрямування для
учнівської молоді, зокрема на базі
військових частин
Активізація профорієнтаційної роботи
серед старшокласників, спрямованої на
популяризацію військової служби
(проведення конкурсів, вікторин, змагань
тощо).

2017-2020
роки

виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,

відділу взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи райдержадміністрації;

2017-2020
роки

відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ освіти
райдержадміністрації,
військові комісаріати,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ освіти
райдержадміністрації,
військові комісаріати,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні

громади, громадські організації
2.11.

2.12.

2.13.

Продовження співпраці навчальних
закладів із військовою частиною щодо
організації та проведення заходів
національно-патріотичного спрямування,
зокрема на територій військових містечок

2017-2020
роки

Сприяння організації та проведенню
патріотичних заходів, зокрема за участю
молоді, спрямованих на підвищення
престижу військової служби, в рамках
відзначення днів військових частин та
військових свят («Дні відкритих дверей»,
військово-спортивні змагання, екскурсії,
акції тощо)

2017-2020
роки

Проведення урочистих заходів,
присвячених проводам призовників до
лав Збройних Сил України

2017-2020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,

відділу взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи райдержадміністрації;
відділ освіти
райдержадміністрації, військові
комісаріати,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

Відділ взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи райдержадміністрації;
сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ культури і туризму,
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації, військові
комісаріати,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

2.14.

2.16.

Організація і проведення шкільних,
районних етапів та участь у обласному та
фінальному етапі Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

2017-2020
роки

Проведення районного та участь в
обласному етапах національнопатріотичного заходу «Я-патріот» для
допризовної молоді

2017-2020
роки

відповідних
бюджетів)
Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

-

2,0

2,5

2,5

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

7,5

-

2,0

2,5

3,0

7,5

-

2,0

2,5

3,0

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет
Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

-

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні

громади, громадські організації
Проведення заходів (акцій, конкурсів,
тренінгів, ігор, форумів, безкоштовних
курсів, учнівських олімпіад тощо),
спрямованих на підвищення рівня знань
та розширення сфери застосування
української мови

2017-2020
роки

2.18.

Проведення в навчальних закладах
тижнів правової освіти та національнопатріотичного виховання, спрямованих
на розвиток у дітей та молоді почуття
власної гідності, усвідомлення своїх прав
і обов’язків в суспільстві

2017-2020
роки

2.19.

Розвиток дитячого та молодіжного
краєзнавчого туризму з метою
ознайомлення з історією, культурою
рідного краю та різних регіонів України,
зміцнення національної єдності

2017-2020
роки

Проведення Чемпіонату з
інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!»
серед школярів Козелецького району та
участь в обласному етапі
Оновлення експозицій в музеях району
краєзнавчого, етнографічного,
історичного профілю з метою
представлення інформації про
український визвольний рух ХХ століття,
Героїв Небесної Сотні, АТО
Організація та проведення спортивних
заходів, змагань, турнірів з видів спорту
за участю молоді, учасників АТО та
членів їх сімей

2017-2020
роки

Організація та проведення заходів,
зокрема із залученням учнівської та
студентської молоді, спрямованих на
формування бережливого ставлення до

2017-2020
роки

2.17.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2017-2020
роки

2017-2020
роки

відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

6,0

-

1,5

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

-

-

-

-

-

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ освіти
райдержадміністрації

Районний бюджет

9,0

-

2,0

3,0

4,0

Районний бюджет

7,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Департамент культури і туризму,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

6,0

-

1,0

2,0

3,0

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
сектор житлово-комунального
господарства; відділ культури і

2,0

2,5

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при

навколишнього природного середовища,
історичних, культурних пам’яток, як
загальнонаціонального скарбу та об’єктів
спільного піклування

туризму,
відділ освіти
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації

затвердженні
відповідних
бюджетів)

57,5
Всього за напрямом 2:

1,0

14,0

19

23,5

Районний
бюджет

3. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі національнопатріотичного виховання
3.1.

Забезпечення ефективної роботи
координаційних рад з національнопатріотичного виховання при органах
місцевого самоврядування

2017-2020
роки

3.2.

Сприяння реалізації місцевих
громадських ініціатив, спрямованих на
зміцнення національної єдності,
утвердження патріотизму, відновлення та
збереження національної пам’яті,
популяризацію духовно-культурної
спадщини Українського народу
Надання організаційно-методичної
допомоги громадським об’єднанням
військово-патріотичного спрямування у
проведенні військово-історичних
фестивалів, військово-патріотичних
зборів, військово-патріотичних ігор для
молоді

2017-2020
роки

3.3.

2017-2020
роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
відділ культури і туризму,
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний бюджет

Всього за напрямом 3:

4.Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання
4.1.

Широке висвітлення заходів з
національно-патріотичного виховання
через електронні, друковані засоби
масової інформації, соціальні мережі

2017-2020
роки

Відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні

Районний бюджет

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Сприяння підготовці та випуску рубрик в
друкованих засобах масової інформації
національно-патріотичного спрямування,
орієнтованих на зміцнення національної
єдності, популяризацію української
історії, мови та культури, досвіду роботи
з національно-патріотичного виховання
різних інституцій
Висвітлення в електронних засобах
масової інформації соціальної реклами,
спрямованої на консолідацію суспільства
навколо ідеї захисту України
Сприяння проведенню просвітницьких
акцій, зустрічей, презентацій тощо, з
метою популяризації української книги
патріотичного спрямування

2017-2020
роки

Проведення в бібліотечних закладах
тематичних книжкових виставок,
презентацій видань, інших заходів,
спрямованих на інформування
громадськості про героїчні вчинки воїнівучасників АТО, волонтерів та громадян,
які зробили значний внесок у боротьбу за
незалежність країни
Оновлення експозицій та поповнення
фондів шкільних музеїв, зокрема з метою
представлення інформації про героїв
боротьби Українського народу за
незалежність та територіальну цілісність,
зокрема, про український визвольний рух
ХХ століття, Героїв Небесної Сотні,
АТО, залучення до дослідницької роботи
дітей та молоді

2017-2020
роки

2017-2020
роки

2017-2020
роки

2017-2020
роки

громади, громадські організації
Відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації,
місцеві засоби масової
інформації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Відділ інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських рад, об’єднані
територіальні громади,
громадські організації

Районний бюджет
(обсяги видатків
визначаються при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ освіти і науки
райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських
рад, об’єднані територіальні
громади, громадські організації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,5

1,0

14,5

20,0

25,0

Всього за напрямом 4:

Районний
бюджет

Разом:

Районний
бюджет

Керуючий справами виконовчого апарату

Л.О.Набільська

