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   Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України "Про освіту", «Про оборону України» від  06 грудня 

1991 року № 1932-ХІІ; "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у XX столітті", "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки", "Про увічнення перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", Постановою Верховної Ради України 

від 12 травня 2015 року № 373-VIII "Про вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді", Указами 

Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово -патріотичного виховання дітей та молоді», 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», Концепцією Державної Цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1233-р; Постановами Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін 



до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 30 червня 2021 р. № 673,  

«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки» від 9 жовтня 2020 р. № 932 з метою 

забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, 

інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про 

благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, 

сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, 

сповідування європейських цінностей враховуючи рекомендації постійних комісій, 

міська рада 

                                 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання молоді 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається). 

2. Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади (додаток 1 до Програми). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК та постійну комісію з питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захист населення (голова 

комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій КОВПАК                                               
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Деражня - 2021 



І. Загальні положення 

Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити 

майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити 

національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної 

свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції. 

Програма національно патріотичного виховання молоді Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма), базується 

на основі принципів національної самобутності Українського народу, його 

консолідації навколо спільного майбутнього, національної державності 

Українського народу, захисту незалежності, територіальної цілісності України 

та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі 

розбудови Української держави. Розроблена відділом освіти,  молоді та спорту 

Деражнянської міської ради, відповідно до положень Конституції України, 

законів України "Про освіту", «Про оборону України» від  06 грудня 1991 року 

№ 1932-ХІІ; "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у XX столітті", "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки", "Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", Постанови Верховної 

Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII "Про вшанування героїв АТО 

та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді", 

Указів Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово -патріотичного виховання 

дітей та молоді», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», Концепції Державної Цільової 

соціальної програми національно-патріотичного виховання до 2025 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 

року № 1233-р; Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 30 червня 2021 р. № 673,  «Про затвердження 

плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020-2025 роки» від 9 жовтня 2020 р. № 932 та інших нормативно-правових 

актів.  

Сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно-

свідомого, духовно-багатого та фізично здорового молодого покоління.    

Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної 

невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності свідчать про 

необхідність координації зусиль органів виконавчої влади, громадських, 

релігійних організацій та розробки і прийняття Програми .                                                                                                            

  Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої 

позиції. Програма передбачає забезпечення комплексної системної і 



цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності 

до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, сповідування 

європейських цінностей. 

Програма базується на основі принципів національної самобутності 

українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, 

захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування 

спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови 

Української держави. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

      Недостатність уваги до національно-патріотичного виховання впродовж 

усіх років незалежності України призвела до появи загрозливих чинників. 

Перед нами зараз стоїть завдання швидкого і якісного відродження 

національно-патріотичного виховання, що є частиною національної безпеки і 

обороноздатності держави, інструментом утвердження громадянської єдності 

на основі національно - патріотичних та демократичних цінностей. 

     Програма з національно-патріотичного виховання  дітей та молоді на 2021-

2025 роки (далі – Програма) базується на основі принципів національної 

самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного 

майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та 

формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі 

розбудови Української держави. Незважаючи на певні позитивні зміни, які 

відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми на 

розв’язання яких спрямовано Програму: 

- недостатньо системний характер формування активної громадянської 

позиції задля утвердження національної ідентичності громадян на основі 

духовних цінностей Українського народу, національної самобутності; 

- недостатній рівень громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та 

духовно-морального виховання; 

- наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості, 

розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних століттями 

бездержавності, тоталітарною добою, голодоморами та політичними 

репресіями української духовно-культурної спадщини та історичної пам'яті, 

що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави 

місцевих ідентичностей та мовних конфліктів; 

- недостатня проінформованість населення про історичні факти героїчної 

боротьби та визволення від поневолення Українського народу і здобуття 

незалежності України; 



- мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та 

незалежності України; 

- недостатній рівень охоплення дітей та молоді Деражнянської  міської 

територіальної громади, проектами та заходами із національно-патріотичного 

виховання; 

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення у сфері національно-

патріотичного виховання. 

   Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність здійснення 

системних та узгоджених дій органів місцевого самоврядування ,  відділу 

освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради, громадських установ та  

закладів освіти, засобів масової інформації щодо реалізації єдиної політики у 

сфері громадянсько–патріотичного, національно-патріотичного та духовно-

морального виховання дітей та молоді Деражнянської  міської територіальної 

громади. Патріотичне виховання мусить стати засобом відродження 

національної культури, припинення соціальної деградації, стимулом 

пробудження таких моральних якостей як совість, людяність, почуття власної 

гідності, засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом 

громадянського миру і злагоди в суспільстві. 

 

ІІІ. Мета Програми полягає у створені умов для: 

- формування свідомого громадянина-патріота України, утвердження любові 

до Батьківщини Української держави, представника української національної 

еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей; 

- вшанування українських воїнів - учасників антитерористичної операції на 

Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України; 

- виховання молоді в дусі поваги до Українського Війська та правоохоронних 

органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника 

Вітчизни, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та 

національної гідності; 

- узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до 

захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових 

традиціях українського народу; 

- створення системи взаємодії з громадськими організаціями патріотичного 

спрямування. 

 

IV. Основними завданнями Програми є: 

- виховання поваги у молоді до Конституції України, законів України, 

державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України; 

- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку 

щодо захисту національних інтересів України; 

- виховання поваги до культури всіх народів; 



- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та 

виховання людини, підготовки її до високо продуктивної праці, захисту 

Батьківщини та організації змістовного дозвілля; 

- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності, 

сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

- формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді; 

- залучення молоді до активної участі у національно-культурному житті 

українського народу, розвитку звичаїв та традицій; 

- зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, готовності 

до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку 

із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України; 

- впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього 

рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного 

дозвілля; 

- зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету 

національно- патріотичного виховання особистості; 

- створення  в громаді ефективної виховної системи національно-

патріотичного виховання молоді; 

- консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління; 

 

V. Шляхи і засоби розв’язання завдань 

Виконання Програми здійснюється за напрямами : 

1. Формування громадянської позиції з національно-патріотичного 

виховання: 

- забезпечення активної участі молоді в заходах національно-патріотичного 

спрямування; 

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного 

українського народу, формування культури спілкування, відповідального 

ставлення до української мови, вироблення умінь і навичок вільного 

користування з комунікативною метою; 

- активне залучення до патріотичного виховання молоді учасників бойових 

дій, військовослужбовців та членів їх сімей, представників громадських 

організацій, волонтерів, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, 

які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію; 

- підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та 

етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі; 

- активізація представників громадянського суспільства у підготовці та 

проведенні заходів патріотичного спрямування; 

- громадянська освіта, формування громадянської свідомості молоді.. 

2. Співпраця з громадянським суспільством: 



- активне залучення до національно-патріотичного виховання молоді дитячих 

і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього 

досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України; 

- підтримка та сприяння волонтерським проектам, спрямованої на заохочення 

молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і 

проектів; 

- долучення молоді  до популяризації кращого досвіду національно-

патріотичного виховання громадянського суспільства. 

3. Військово-патріотичне виховання молоді: 

- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, 

спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та 

створення відповідних умов; 

- набуття молоддю практичних навичок з основ військової справи; 

- підготовка координаторів  для роботи з молоддю у Всеукраїнській дитячій 

військово -патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”); 

- налагодження співпраці з місцевими військовими формуваннями як 

мотивація готовності до вибору військових професій; 

- залучення до військово-патріотичного виховання молоді учасників бойових 

дій на сході України; 

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової 

служби, допризовної військової підготовки; 

- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед молоді шляхом залучення молоді до участі у заходах із 

національно-патріотичного виховання. 

4.Організаційно - методична, інформаційна підтримка: 

- вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері 

національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення 

найкращого досвіду у цій сфері; 

- впровадження духовно-морального спрямування як основи формування 

особистості та підґрунтя для національно- патріотичного виховання; 

- формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно -

патріотичного виховання та інструментів їх впровадження; 

- налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-

патріотичного виховання; 

- організація постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, 

боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід 

роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; 

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

- сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних  кадрів, які займаються 

питаннями національного і патріотичного виховання молоді в системі молоді 

та спорту; 

- проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду 

актуальних питань і завдань національно- патріотичного виховання. 



VI. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

– забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в 

загальній системі формування в учнівської молоді національної гідності, 

готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 

успадкування духовних надбань українського народу, розвиток особистісних 

рис громадян Української держави, психологічних і професійних якостей; 

– посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів; 

– підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного 

виховання; 

– посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та 

цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському 

народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості; 

– забезпечити злагодженість дій органів місцевого самоврядування, відділу 

освіти, молоді на спорту Деражнянської міської ради, громадських установ та  

закладів освіти, засобів масової інформації щодо здійснення систематичних 

заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді; 

     У кожному навчальному закладі як освітній системі, буде створена модель 

національно-патріотичного виховання, в центрі якої: 

– система національно-патріотичного виховання; 

– збагачений зміст тематичних заходів; 

– широке залучення в систему національно-патріотичного виховання 

представників усіх суб’єктів освітньої діяльності. 

 

VIII. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми 

та етапи виконання програми. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою спільних дій, 

здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів 

Деражнянської  міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської ради, який щороку звітує про стан 

виконання Програми на сесії міської ради. 

 Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному 

порядку. 

 
 

 

Секретар міської ради        Валентина СИДОРУК
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Фінансове обґрунтування Програми національно-патріотичного виховання молоді 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн., у тому числі по роках 

В
С

Ь
О

Г
О

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

1. Формування 

громадянської 

позиції з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

1.1. Забезпечення активної участі молоді в 

заходах Деражнянської територіальної громади, 
всеукраїнських заходах національно- 
патріотичного спрямування, підтримка та участь 
у обласних, всеукраїнських, міжнародних 

заходах різних форматів, спрямованих на 
практичний розвиток та удосконалення 
національно- патріотичне виховання молоді, 

підвищення рівня знань, умінь та навичок у 

цьому напрямку. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

25 5 5 5 5 5 

  1.2. Проведення воркшопів, тематичних занять, 
методичних семінарів, акцій, конкурсів, дебатів, 

семінарів, семінарів-тренінгів, національно-

патріотичного спрямування за участю 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

25 5 5 5 5 5 



педагогічних працівників із залученням 
матеріалів із фондів Деражнянського 
краєзнавчого музею, заходів різного формату, 

відзначення Дня української писемності та мови 

(«Свято рідної мови», «Шевченківські читання» 

та ін.) 

 

  1.3. Проведення  міських та участь у обласних 

фестивалях, проведення огляду –конкурсу 

художньої самодіяльності, конкурс  малюнків « 

Намалюю мир своїми руками», проведення та 

участь у  заходах різних форматів, спрямованих 

на створення умов для популяризації кращих 

здобутків національної культурної і духовної 

спадщини, героїчного минулого і сучасного 

українського народу, формування культури 

спілкування, відповідального ставлення до 

української мови, вироблення умінь і навичок 

вільного користування з комунікативною метою. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

5 1 1 1 1 1 

  1.3. Проведення тематичних зустрічей, 
спрямованих на формування поваги, гідності, 

пошани до героїчних вчинків українського 
народу, з максимальним залученням учасників 
АТО, учасників Революції Гідності. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

5 1 1 1 1 1 

  1.4. Громадянська освіта, формування 
громадянської свідомості молоді, проведення 

семінарів практикумів, інших освітньо-

вихованих, інформаційно-методичних та 

просвітницьких заходів, активізація діяльності  
органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій у сфері національно-патріотичного 

виховання 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

      



  1.5. Проведення семінарів-практикумів, походів, 

зборів-походів, змагань, інших заходів щодо 

посилення профілактики правопорушень, 
негативних явищ у суспільстві та формування 
здорового способу життя, підвищення рівня 
толерантності, запобігання проявам ксенофобії, 
расової та етнічної нетерпимості в молодіжному 

середовищі 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

5 1 1 1 1 1 

  1.6. Активне залучення дітей і молоді до 
відвідувань закладів, що популяризують 

культурні та мистецькі традиції українського 

народ, експозиції музеїв, присвячені 

національно-визвольній боротьбі українців. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

5 1 1 1 1 1 

2. Співпраця з 
громадянським 

суспільством 

2.1. Підтримка інститутів громадянського 
суспільства шляхом проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 

року № 1049 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

30 6 6 6 6 6 

  
2.2. Активне залучення до спільної роботи з 

національно- патріотичного виховання, 

проведення тематичних зустрічей, спрямованих 
на формування поваги, гідності 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

  

     

  2.3. Підтримка та сприяння волонтерським 
проектам, спрямованої на заохочення молоді до 
благодійних соціальних, інтелектуальних та 

творчих ініціатив і проектів . 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

10 2 2 2 2 2 

  2.4. Долучення молодіжних працівників до 

популяризації кращого досвіду національно-

патріотичного виховання громадянського 

суспільства. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

      



3. Військово- 

патріотичне 

виховання 

молоді 

3.1. Проведення міських, підтримка та участь у 

обласних та всеукраїнських заходах різних 
форматів, спрямованих на практичний розвиток 

та удосконалення військово-патріотичного 

виховання дітей  та молоді, підвищення рівня 

знань, умінь та навичок у цьому напрямку. 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

10 2 2 2 2 2 

  3.2. Організація нових туристичних маршрутів, 

пов’язаних із національно - визвольними 

змаганнями на території громади , набуття 

молоддю практичних навичок з основ військової 

справи шляхом проведення акцій, вишколів, 

наметових таборів, походів, зборів-походів, 
проведення навчально-польових зборів з учнями 

випускних класів; військово-спортивних ігор, 

змагань, інших заходів спрямованих на 
популяризацію строкової військової служби, 

військової служби за контрактом та вступу до 

вищих військових начальних закладів; 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

25 5 5 5 5 5 

  3.3. Залучення допризовної учнівської молоді до 

участі у заходах, спрямованих на підвищення 

престижу військової служби; військової 
підготовки допризовної молоді; організація 
відвідування, екскурсії до вищих військових 

начальних закладів, військових частин та 

підприємств оборонної галузі 

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

10 2 2 2 2 2 

  3.4. Проведення міського  та участь в обласному 

етапі Всеукраїнської дитячо -  юнацької 
військово- патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»), 

Підготовка громадських активістів які 

залучаються для організації і проведення у 

Всеукраїнській дитячій, військово-патріотичній 
грі «Сокіл»(«Джура») 

  

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

50 10 10 10 10 10 



4. Організаційно 

- методична, 

інформаційна 

підтримка 

4.1. Проведення у бібліотеках  

Тематичних  заходів: інформаційних зон; 

книжкових виставок; поличок історичної 

пам’яті; молодіжних дебатів; круглих столів; 

фотовиставок; бібліоглобусів; бібліотечних 
хронографів; бульварів; бенефісів; аукціонів; 
бібліофрешів; виставок-нагадувань; караванів 

історії, спрямоване на національно-патріотичне 

виховання молоді. наукових  

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

10 2 2 2 2 2 

  4.3. Проведення різноманітних заходів 
спрямованих на розробку, впровадження в 

практику та популяризацію інноваційних, 
сучасних технологій і методик доступних для 

різновікової аудиторії форм роботи з 

молоддю щодо розширення кола знань з історії 

України та рідного краю. Проведення 

конференцій, теоретичних та практичних 
семінарів, інформаційно-методичних та 

просвітницьких заходів спрямованих на 

відновлення й відкриття закритих сторінок 

історії України та видатних особистостей 
українського державотворення, відновлення та 
виховання історичної пам’яті.  

2021 -
2025 роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури і 

туризму Деражнянської 

міської ради  

 

10 2 2 2 2 2 

 Всього    115 23 23 23 23 23 

 

 

 

Секретар міської ради            Валентина СИДОРУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради  

№ ___ від ____ липня 2021 

наказ відділу фінансів  

Деражнянської міської ради  

№ ___ від ____ липня 2021 

 

Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської  

міської ради 

2 Законодавча  база, дата,  

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Закон України "Про освіту", «Про 

оборону України» від  06 грудня 1991 

року № 1932-ХІІ; "Про правовий статус 

та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у XX столітті", 

"Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки", "Про увічнення перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

1939 - 1945 років", Постановою 

Верховної Ради України від 12 травня 

2015 року № 373-VIII "Про вшанування 

героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді", Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження 

Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року та 

внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 30 

червня 2021 р. № 673,  «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки» від 9 

жовтня 2020 р. № 932 

3 Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Деражнянської  міської ради 



4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської  

міської ради, відділ освіти, молоді та 

спорту Деражнянської  міської ради 

5 Учасники (співвиконавці 

Програми) 

Відділ культури та туризму, структурні 

підрозділи виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради 

7 Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

Програм) 

Місцевий бюджет, інші джерела 

фінансування, не заборонені чинним 

законодавством України  

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього,  

у тому числі: 

 115 000,00 грн. 

9.1 - кошти місцевого бюджету  115 000,00 грн.  
 

 

 

 

 

Начальник відділу    ______________   Євген БАЛІГАР 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник відділу фінансів _______________   Валентина ПЕТРІВ 
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