ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання тринадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
31 січня 2017 року

№3502

Про затвердження Обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки

Керуючись частиною 2 ст. 43, частиною 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 14 Закону України «Про освіту», на виконання Указу Президента
України від 12 червня 2015 року №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом
Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на
2016 рік», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року
№ 641, з метою формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої,
патріотично налаштованої української молоді, розглянувши розроблений обласною
державною адміністрацією проект Обласної цільової програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, враховуючи висновки
постійних комісій обласної ради,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Обласну цільову програму національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки (додається на 30 арк.).
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Полтавської області до
01.04.2017 року затвердити відповідні програми.
3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на
постійну комісію з питань освіти, науки та культури Полтавської обласної ради.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення № 350 тринадцятої
сесії Полтавської обласної ради
сьомого скликання
від 31 січня 2017 року
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017-2020 роки
РОЗДІЛ 1.
ПАСПОРТ
Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017-2020 роки
1

Ініціатор розроблення
програми

Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
–
органу виконавчої влади про
розроблення проекту програми
3. Розробник та співрозробники
Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
програми
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
управління культури облдержадміністрації, управління охорони
здоров’я облдержадміністрації, Департамет інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
Полтавський обласний військовий комісаріат
4. Відповідальний виконавець
програми

5. Номер і назва операційної цілі
Стратегії розвитку Полтавської
області на період до 2020 року,
якій відповідає програма
6. Термін реалізації Програми
7. Етапи виконання програми
8. Бюджети, з яких залучаються
кошти на виконання програми
9 Очікуваний обсяг
фінансування програми,
всього
У тому числі за рахунок
коштів:
1)
державного бюджету;
2)
обласного бюджету;
3)
районного, міського,
селищного (сільського)
бюджету;
4)
інших джерел
фінансування
Розробник програми

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
управління культури облдержадміністрації, Департамент
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, Департамент освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації
–
2017 – 2020 роки
–
Обласний бюджет, інші джерела фінансування
12 768,6 тис. грн.

0,0 тис. грн.
6 474,9 тис. грн.
6 281,7 тис. грн.
12,0 тис. грн.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

РОЗДІЛ 2.
Визначення проблем на розв’язання яких спрямована програма
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
Конституції України, законів України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про
місцеві державні адміністрації», від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про
оборону України», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року
№ 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді», Указу Президента України від 12 червня 2015 року
№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», обласної Концепції виховної діяльності навчальних
закладів Полтавської області на період 2015-2020, затвердженої рішенням
колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації від 27 травня 2015 року.
В основу Програми покладені завдання визначені розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді
на 2016 рік», Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня
2015 року № 580/2015, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей
та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
16.06.2015 року №641 та Програмою реалізації Концепції допризовної
підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на
2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Полтавської обласної
адміністрації від 25 серпня 2015 року № 436.
Програма передбачає забезпечення комплексної системної і
цілеспрямованої
діяльності
органів
державної
влади,
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.
В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля
консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер навчання
та виховання. Розроблення програми зумовлено необхідністю вдосконалення
системи національно-патріотичного виховання на засадах національної
педагогіки, здатної формувати громадянина, патріота, що базується на
ціннісному ставленні особистості до українського народу, Батьківщини,
держави, нації.
Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну
концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації
стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового
забезпечення виконання.
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Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в
установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її
виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту,
державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в
регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи
освіти області.
Наразі, викликом для українського суспільства є докорінна зміна підходів
як до формування системи виховання в цілому, так і до її складової національно-патріотичного виховання.
Поняття патріотизм, національно-державницькі інтереси, націоналізм
титульної нації – це підвалини на яких сьогодні будується розвиток
національної ідеї сучасної України.
Формування почуття патріотизму, активної громадської позиції,
відданості справі, зміцнення державності реалізується в процесі навчання та
виховання молоді в закладах освіти усіх рівнів.
Поступово, але у чітко спрямованому руслі, відбувається трансформація
змісту предметів соціально-гуманітарного циклу та громадянської освіти, який
включає елементи національно-патріотичного виховання.
Поглиблюється громадський характер патріотичного виховання, освітні
заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. Збільшується
кількість суб’єктів виховного впливу, посилюється узгодженість їхніх дій.
Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, акції, спрямовані на
активізацію патріотичної, моральної позиції дітей та молоді.
Широко вживані форми та методи виховання спираються на народні
традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки і психології.
Значно зріс інтерес держави до виховання патріотів України, сформоване
соціальне замовлення на розробку ефективних технологій патріотичного
виховання підростаючого покоління.
У
Державних
національних
програмах
«Освіта»
(«Україна
ХХІ століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного
виховання громадян, розвитку духовності», законах України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти
України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові
до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі
національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей
громадянина – патріота України як світоглядного чинника.
Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню
народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає
трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури
особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні
пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму,
свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для
зростання добробуту народу. Суспільство, яке є єдиним дієвим механізмом
розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з
одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого – взаємодоповнює
її, реалізуючи свої розвивальну і контролюючу функції.
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Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і
держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими
громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в
цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до
Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного
саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в
тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної
самосвідомості здійснювався на моральній основі.
Актуальність національно-патріотичного виховання зумовлюється
водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах
поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України,
що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб
об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження,
розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського
суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою
чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.
Отже, з основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма,
визначено наступні:
- недостатні зусилля щодо, формування активної громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і
молоді;
- брак духовності і моральності у суспільстві;
- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних
орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в області, окремих
громадян;
- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного
простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;
- нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів
для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання;
- брак комунікацій із громадянським суспільством щодо питань
національно-патріотичного виховання.
РОЗДІЛ 3.
Визначення мети програми
Метою Обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 – 2010 роки є:
- вшанування українських воїнів - учасників антитерористичної операції на
Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення
обороноздатності України;
- виховання дітей та 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;
- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам
військової справи на основі народної педагогіки;
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- 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;
- підготовка допризовної молоді з основ надання домедичної допомоги.
Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до
визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено
завдання і заходи (напрями 1-2).
Головними завданнями є:
- формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до
рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля
держави;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
духовної культури особистості, створення умов для формування її світоглядної
позиції;
- формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту
Української держави, соціальної активності дітей та молоді;
- широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному
відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та
національно-етнічних особливостей.
Завдання програми реалізуються через впровадження системи заходів,
передбачених у наступних напрямах Програми:
1.
Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО,
національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді.
2.
Допризовна підготовка молоді.

5

РОЗДІЛ 4.
Напрями діяльності та заходи програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання
Напрями діяльності та заходи Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 – 2020 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності

Строк
виконан
ня
заходу

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовний
обсяг
фінансування з
розбивкою по
роках, тис. грн.

2017 рік
Напрям 1. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
1.1.

Вшанування
пам’яті 1.1.1. Проведення у навчальних закладах
героїв Небесної Сотні та області інформаційно-просвітницьких та
героїв АТО
виховних
заходів, уроків Мужності,
Патріотизму, конкурсів есе, годин
спілкування,
вечорів-портретів,
патріотичних годин, вечорів-спогадів,
бесід, зустрічей з учасниками Революції
Гідності та антитерористичної операції на
сході країни, бойових дій на території
інших держав, жертвами
політичних
репресій,
тоталітарного
режиму,
ветеранами УПА та ОУН, Другої Світової
війни та інших;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій у навчальних та бібліотечних
закладах області куточків Пам’яті,
меморіальних куточків, дошок Слави
«Вони захищають Україну», «Герої не
вмирають», тематичних стендів;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій: комунальних музеїв, Музеїв
Слави, історичних музеїв навчальних
закладів, присвячених пам’яті героїв
Небесної Сотні та героїв АТО;

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Управління
культури
облдержадміністрації,
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
структурні підрозділи сфери культури,
архітектури
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних
громад
області,
бібліотечні заклади області, комунальні
музеї області, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад,
керівники
вищих,
професійно-технічних,
інтернатних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів
області.

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

69,5

6

Збір спогадів та матеріалів про полтавців,
які загинули під час Революції Гідності та
проведення АТО;
Залучення
учнівської
молоді
до
волонтерської
діяльності
через
проведення благодійних акцій, операцій,
благодійного
проекту
«Україна
починається з мене», «Меценати для
солдата» та інших доброчинних заходів;
Присвоєння
звання
почесного
громадянина міст, населених пунктів
області Героям Небесної Сотні, учасникам
бойових дій за державний суверенітет і
територіальну цілісність України, зокрема
героїчно загиблим під час проведення
АТО, та назви їх іменами вулиць,
провулків, площ, інших об’єктів у містах,
інших населених пунктах області;
Встановлення у населених пунктах та
навчальних закладах області пам’ятних
знаків, меморіальних дошок з метою
увічнення пам’яті жителів і випускників,
які загинули, на Майдані та на Сході
України, а також присвоєння навчальним
закладам
та
військовим
частинам,
розміщених на території області, імен
загиблих героїв;
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
(20 лютого, щорічно)
1.2.

Вдосконалення системи 1.2.1.
Проведення
щорічної
національноВсеукраїнської
військово-спортивної
патріотичного виховання патріотичної гри Українського козацтва
дітей та молоді
«Сокіл» («Джура»)

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад

Обласний
бюджет
районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних

292,0

399,3
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територіаль
них громад
1.2.2.
Придбання
необхідного
спорядження для проведення щорічної
Всеукраїнської
військово-спортивної
патріотичної гри Українського козацтва
«Сокіл» («Джура»)

2017

Органи
управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад, керівники
навчальних закладів

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднани
х
територіал
ьних
громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

1.2.3. Проведення щорічних заходів
національно-патріотичного та військовопатріотичного спрямування:
- обласний військово-патріотичний проект
«Жіночий батальйон »;
Обласний
захід
з
військовопатріотичного
виховання
молоді
«Заграва»;
Вишкільно-спортивний
табір
«Сокільський Гарт»;
- Обласний проект «Школа волонтерів»;
- Цикл занять з патріотичного виховання
серед учнівської та студентської молоді
«Герої нашого часу»;
- Форум «Від серця України до серця
дитини», спрямований на збільшення
чисельності молоді, яка бере активну
участь у діяльності громадських об'єднань
національно-патріотичного спрямування.

2017

Управління у справах сім'ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
комунальна
установа
«Обласний
молодіжний центр»

Обласний
бюджет

556,0

1.2.4. Проведення обласної військовопатріотичної гри імені Симона Петлюри

2017

інші
джерела, не
заборонені
законодавс
твом

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Обласний
бюджет

3,0

132,8

8

1.2.5. Проведення обласного конкурсу на
кращий захід з національно-патріотичного
виховання (І етап – міський, районний, ІІ
етап - обласний)

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

3,5

1.2.6. Проведення обласного конкурсу
серед закладів освіти області на кращу
матеріальну базу військово-патріотичного
та фізичного виховання

Квітеньтравень

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

100,0

1.2.7.
Придбання
спорядження

1.3.

Активізація
діяльності
органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
громадських організацій у
сфері
національнопатріотичного виховання.

РАЗОМ

2017

туристичного

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

1.2.8.
Придбання
електронного
обладнання для проведення обласних
змагань зі спортивного орієнтування

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Обласний
бюджет

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

1.3.1. Видання творчих робіт переможців
обласного
літературного
конкурсу
«Відлуння заповітів земляків» на здобуття
обласної
премії
імені
Володимира
Степанюка для талановитої молоді,
присвяченого
громадському
діячеві,
ініціатору
вшанування
пам’яті
національних
героїв
та
увічнення
видатних
подій
української
історії
Володимирові Степанюку

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
позашкільний
навчальний
заклад
Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської молоді»

Обласний
бюджет

132,0

Обласний бюджет

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

1219,8

9

Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

471,8

Напрям 2. Допризовна підготовка молоді
2.1.

Створення учнівських та 2.1.1. Створення військово-патріотичного
молодіжних
об’єднань, табору
гуртків, груп, клубів,
військово-патріотичного
профілю

2017

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської
молоді
Полтавської
обласної ради

2.2.

Вдосконалення системи
роботи
навчальних
закладів
області з
допризовної підготовки
учнівської молоді

2.2.1. Оновлення об'єктів навчальноматеріальної бази навчальних закладів
області: обладнати кабінети предмета
«Захист Вітчизни»

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.2. Рекомендувати збільшення кількості
годин на вивчення предмета «Захист
Вітчизни» в обсязі не менше 140 годин (2х годин на тиждень) за рахунок
варіативної частини навчального плану та
введення в штатні розписи навчальних
закладів І-ІІІ ступенів 0,5 ставки посади
керівника
гуртка
з
військовопатріотичного напрямку

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.3. Приведення в належний стан
надвірних споруд, необхідних для
виконання програми з предмету «Захист
Вітчизни»

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

Обласний
бюджет

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

700,9

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

1182,8

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

10

2.3.

Посилення
фізичної
підготовки
учнівської
молоді,
готовності
призовників до служби в
Збройних Силах України

РАЗОМ

РАЗОМ на 2017 рік

2.2.4. Модернізація та відновлення роботи
шкільних тирів. Придбання пневматичної
зброї, макетів стрілецької зброї, гранат
тощо.

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.1. Активізація позакласної роботи з
фізичного виховання та забезпечення
навчальних закладів дрібним спортивним
інвентарем

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.2.
Рекомендувати
введення
у
навчальних закладах І-ІІІ ступенів годин
для
організації
роботи
секцій
загальнофізичної підготовки із розрахунку
не менше 4 тижневих годин на одного
вчителя фізичного виховання

2017

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством
Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

700,9
1182,8
1920,7
1654,6

2018 рік
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Напрям 1. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
1.1.

Вшанування
пам’яті 1.1.1. Проведення у навчальних закладах
героїв Небесної Сотні та області інформаційно-просвітницьких та
героїв АТО
виховних
заходів, уроків Мужності,
Патріотизму, конкурсів есе, годин
спілкування,
вечорів-портретів,
патріотичних годин, вечорів-спогадів,
бесід, зустрічей з учасниками Революції
Гідності та антитерористичної операції на
сході країни, бойових дій на території
інших держав, жертвами
політичних
репресій,
тоталітарного
режиму,
ветеранами УПА та ОУН, Другої Світової
війни та інших;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій у навчальних та бібліотечних
закладах області куточків Пам’яті,
меморіальних куточків, дошок Слави
«Вони захищають Україну», «Герої не
вмирають», тематичних стендів;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій: комунальних музеїв, Музеїв
Слави, історичних музеїв навчальних
закладів, присвячених пам’яті героїв
Небесної Сотні та героїв АТО;
Збір спогадів та матеріалів про полтавців,
які загинули під час Революції Гідності та
проведення АТО;
Залучення
учнівської
молоді
до
волонтерської
діяльності
через
проведення благодійних акцій, операцій,
благодійного
проекту
«Україна
починається з мене», «Меценати для
солдата» та інших доброчинних заходів;
Присвоєння
звання
почесного
громадянина міст, населених пунктів
області Героям Небесної Сотні, учасникам
бойових дій за державний суверенітет і
територіальну цілісність України, зокрема

2018

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації,
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
структурні підрозділи сфери культури,
архітектури
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних
громад
області,
бібліотечні заклади області, комунальні
музеї області,
органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад, керівники
вищих,
професійно-технічних,
інтернатних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів
області.

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

135,0
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героїчно загиблим під час проведення
АТО, та назви їх іменами вулиць,
провулків, площ, інших об’єктів у містах,
інших населених пунктах області;
Встановлення у населених пунктах та
навчальних закладах області пам’ятних
знаків, меморіальних дошок з метою
увічнення пам’яті жителів і випускників,
які загинули, на Майдані та на Сході
України, а також присвоєння навчальним
закладам
та
військовим
частинам,
розміщених на території області, імен
загиблих героїв;
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
(20 лютого, щорічно)
1.2.

Вдосконалення системи 1.2.1.
Проведення
щорічної
національноВсеукраїнської
військово-спортивної
патріотичного виховання патріотичної гри Українського козацтва
дітей та молоді
«Сокіл» («Джура»)

2018

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад

Обласний
бюджет
Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,

227,0

252,7

бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

1.2.2. Проведення щорічних заходів
національно-патріотичного та військовопатріотичного спрямування:
- обласний військово-патріотичний проект
«Жіночий батальйон »;
Обласний
захід
з
військовопатріотичного
виховання
молоді
«Заграва»;
Вишкільно-спортивний
табір
«Сокільський Гарт»;
- Обласний проект «Школа волонтерів»;

2018

Управління у справах сім'ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
комунальна
установа
«Обласний
контактний центр»

Обласний
бюджет

інші
джерела, не
заборонені
законодавс
твом

556,0

3,0
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- Цикл занять з патріотичного виховання
серед учнівської та студентської молоді
«Герої нашого часу»;
- Форум «Від серця України до серця
дитини», спрямований на збільшення
чисельності молоді, яка бере активну
участь у діяльності громадських об'єднань
національно-патріотичного спрямування

1.3.

Активізація
діяльності
органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
громадських організацій у
сфері
національнопатріотичного виховання.

РАЗОМ

1.2.3. Проведення обласної військовопатріотичної гри імені Симона Петлюри

2018

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Обласний
бюджет

132,8

1.2.4. Проведення обласного конкурсу на
кращий захід з національно-патріотичного
виховання (І етап – міський, районний, ІІ
етап - обласний)

2018

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

3,5

1.2.5. Проведення обласного конкурсу
серед закладів освіти області на кращу
матеріальну базу військово-патріотичного
та фізичного виховання

Квітеньтравень

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

100,0

1.3.1. Видання творчих робіт переможців
обласного
літературного
конкурсу
«Відлуння заповітів земляків» на здобуття
обласної
премії
імені
Володимира
Степанюка для талановитої молоді,
присвяченого
громадському
діячеві,
ініціатору
вшанування
пам’яті
національних
героїв
та
увічнення
видатних
подій
української
історії
Володимирові Степанюку

2018

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
позашкільний
навчальний
заклад
Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської молоді»

Обласний
бюджет

44,0

2018

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

1066,8
390,7
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Напрям 2. Допризовна підготовка молоді
2.1.

Створення учнівських та 2.1.1. Створення військово-патріотичного
молодіжних
об’єднань, табору
гуртків, груп, клубів,
військово-патріотичного
профілю

2018

Департамент
освіти
облдержадміністрації

і

науки

Обласний
бюджет

2.2.

Вдосконалення системи
роботи
навчальних
закладів
області з
допризовної підготовки
учнівської молоді

2.2.1. Оновлення об'єктів навчальноматеріальної бази навчальних закладів
області: обладнати кабінети предмета
«Захист Вітчизни»

2018

Департамент
освіти
і
науки Районні,
облдержадміністрації,
органи
міські,
управління
освітою сільські,
райдержадміністрацій,
селищні
міськвиконкомів,
об’єднаних бюджети,
територіальних
громад,
обласний бюджети
військовий
комісаріат,
керівники об’єднаних
навчальних закладів
територіаль
них громад

2.2.2. Рекомендувати збільшення кількості
годин на вивчення предмета «Захист
Вітчизни» в обсязі не менше 140 годин (2х годин на тиждень) за рахунок
варіативної частини навчального плану та
введення в штатні розписи навчальних
закладів І-ІІІ ступенів 0,5 ставки посади
керівника
гуртка
з
військовопатріотичного напрямку

2018

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.3. Приведення в належний стан
надвірних споруд, необхідних для
виконання програми з предмету «Захист
Вітчизни»

2018

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.4. Модернізація та відновлення роботи
шкільних тирів. Придбання пневматичної

2018

Органи
управління
райдержадміністрацій,

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

528,4

1197,4

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
освітою

Районні,
міські,

Відповідно до
асигнувань,
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зброї, макетів стрілецької зброї, гранат
тощо.

2.3.

Посилення
фізичної
підготовки
учнівської
молоді,
готовності
призовників до служби в
Збройних Силах України

РАЗОМ

міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

об’єднаних
керівники

2.3.1. Активізація позакласної роботи з
фізичного виховання та забезпечення
навчальних закладів дрібним спортивним
інвентарем

2018

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.2.
Рекомендувати
введення
у
навчальних закладах І-ІІІ ступенів годин
для
організації
роботи
секцій
загальнофізичної підготовки із розрахунку
не менше 4 тижневих годин на одного
вчителя фізичного виховання

2018

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

передбачених
кошторисом

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

РАЗОМ на 2018 рік

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

528,4
1197,4
1595,2
1588,1

2019 рік
Напрям 1. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
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1.1.

Вшанування
пам’яті 1.1.1. Проведення у навчальних закладах
героїв Небесної Сотні та області інформаційно-просвітницьких та
героїв АТО
виховних
заходів, уроків Мужності,
Патріотизму, конкурсів есе, годин
спілкування,
вечорів-портретів,
патріотичних годин, вечорів-спогадів,
бесід, зустрічей з учасниками Революції
Гідності та антитерористичної операції на
сході країни, бойових дій на території
інших держав, жертвами
політичних
репресій,
тоталітарного
режиму,
ветеранами УПА та ОУН, Другої Світової
війни та інших;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій у навчальних та бібліотечних
закладах області куточків Пам’яті,
меморіальних куточків, дошок Слави
«Вони захищають Україну», «Герої не
вмирають», тематичних стендів;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій: комунальних музеїв, Музеїв
Слави, історичних музеїв навчальних
закладів, присвячених пам’яті героїв
Небесної Сотні та героїв АТО;
Збір спогадів та матеріалів про полтавців,
які загинули під час Революції Гідності та
проведення АТО;
Залучення
учнівської
молоді
до
волонтерської
діяльності
через
проведення благодійних акцій, операцій,
благодійного
проекту
«Україна
починається з мене», «Меценати для
солдата» та інших доброчинних заходів;
Присвоєння
звання
почесного
громадянина міст, населених пунктів
області Героям Небесної Сотні, учасникам
бойових дій за державний суверенітет і
територіальну цілісність України, зокрема
героїчно загиблим під час проведення
АТО, та назви їх іменами вулиць,

2019

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Управління
культури
облдержадміністрації,
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
структурні підрозділи сфери культури,
архітектури
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних
громад
області,
бібліотечні заклади області, комунальні
музеї області, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад, керівники
вищих,
професійно-технічних,
інтернатних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів
області.

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

117,0
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провулків, площ, інших об’єктів у містах,
інших населених пунктах області;
Встановлення у населених пунктах та
навчальних закладах області пам’ятних
знаків, меморіальних дошок з метою
увічнення пам’яті жителів і випускників,
які загинули, на Майдані та на Сході
України, а також присвоєння навчальним
закладам
та
військовим
частинам,
розміщених на території області, імен
загиблих героїв;
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
(20 лютого, щорічно)
1.2.

Вдосконалення системи 1.2.1.
Проведення
щорічної
національноВсеукраїнської
військово-спортивної
патріотичного виховання патріотичної гри Українського козацтва
дітей та молоді
«Сокіл» («Джура»)

2019

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад

Обласний
бюджет

198,5

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,

283,0

бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
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1.2.2. Проведення щорічних заходів
національно-патріотичного та військовопатріотичного спрямування:
- обласний військово-патріотичний проект
«Жіночий батальйон »;
Обласний
захід
з
військовопатріотичного
виховання
молоді
«Заграва»;
Вишкільно-спортивний
табір
«Сокільський Гарт»;
- Обласний проект «Школа волонтерів»;
- Цикл занять з патріотичного виховання
серед учнівської та студентської молоді
«Герої нашого часу»;
- Форум «Від серця України до серця
дитини», спрямований на збільшення
чисельності молоді, яка бере активну
участь у діяльності громадських об'єднань
національно-патріотичного спрямування.

2019

1.2.3. Проведення обласної військовопатріотичної гри імені Симона Петлюри

2019

1.2.4. Проведення обласного конкурсу
серед закладів освіти області на кращу
матеріальну базу військово-патріотичного
та фізичного виховання

Квітеньтравень

1.2.5. Проведення обласного конкурсу на
кращий захід з національно-патріотичного
виховання (І етап – міський, районний, ІІ
етап - обласний)

2019

Управління у справах сім'ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
комунальна
установа
«Обласний
контактний центр»

Обласний
бюджет

інші
джерела, не
заборонені
законодавс
твом

2019

556,0

3

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Обласний
бюджет

132,8

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

100,0

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

3,5
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1.3.

Активізація
діяльності
органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
громадських організацій у
сфері
національнопатріотичного виховання.

РАЗОМ

1.3.1. Видання творчих робіт переможців
обласного
літературного
конкурсу
«Відлуння заповітів земляків» на здобуття
обласної
премії
імені
Володимира
Степанюка для талановитої молоді,
присвяченого
громадському
діячеві,
ініціатору
вшанування
пам’яті
національних
героїв
та
увічнення
видатних
подій
української
історії
Володимирові Степанюку

2019

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
позашкільний
навчальний
заклад
Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської молоді»

Обласний
бюджет

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

44,0

1038,3
403,0

Напрям 2. Допризовна підготовка молоді
2.1.

Створення учнівських та 2.1.1. Створення військово-патріотичного
молодіжних
об’єднань, табору
гуртків, груп, клубів,
військово-патріотичного
профілю

2019

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської
молоді
Полтавської
обласної ради

2.2.

Вдосконалення системи
роботи
навчальних
закладів
області з
допризовної підготовки
учнівської молоді

2.2.1. Оновлення об'єктів навчальноматеріальної бази навчальних закладів
області: обладнати кабінети предмета
«Захист Вітчизни»

2019

Департамент
освіти
і
науки Районні,
облдержадміністрації,
органи
міські,
управління
освітою сільські,
райдержадміністрацій,
селищні
міськвиконкомів,
об’єднаних бюджети,
територіальних
громад,
обласний бюджети
військовий
комісаріат,
керівники об’єднаних
навчальних закладів
територіаль
них громад

2.2.2. Рекомендувати збільшення кількості
годин на вивчення предмета «Захист
Вітчизни» в обсязі не менше 140 годин (2х годин на тиждень) за рахунок
варіативної частини навчального плану та
введення в штатні розписи навчальних
закладів І-ІІІ ступенів 0,5 ставки посади

2019

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

освітою

Обласний
бюджет

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних

487,2

1001,8

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

20

керівника
гуртка
з
патріотичного напрямку

2.3.

Посилення
фізичної
підготовки
учнівської
молоді,
готовності
призовників до служби в
Збройних Силах України

військово-

територіаль
них громад

2.2.3. Приведення в належний стан
надвірних споруд, необхідних для
виконання програми з предмету «Захист
Вітчизни»

2019

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.4. Модернізація та відновлення роботи
шкільних тирів. Придбання пневматичної
зброї, макетів стрілецької зброї, гранат
тощо.

2019

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.1. Активізація позакласної роботи з
фізичного виховання та забезпечення
навчальних закладів дрібним спортивним
інвентарем

2019

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.2.
Рекомендувати
введення
у
навчальних закладах І-ІІІ ступенів годин
для
організації
роботи
секцій
загальнофізичної підготовки із розрахунку
не менше 4 тижневих годин на одного
вчителя фізичного виховання

2019

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
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територіаль
них громад
РАЗОМ

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

РАЗОМ на 2019 рік

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

487,2
1001,8
1525,5
1404,8

2020 рік
Напрям 1. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
1.1.

Заходи щодо вшанування 1.1.1. Проведення у навчальних закладах
пам’яті героїв Небесної області інформаційно-просвітницьких та
Сотні та героїв АТО
виховних
заходів, уроків Мужності,
Патріотизму, конкурсів есе, годин
спілкування,
вечорів-портретів,
патріотичних годин, вечорів-спогадів,
бесід, зустрічей з учасниками Революції
Гідності та антитерористичної операції на
сході країни, бойових дій на території
інших держав, жертвами
політичних
репресій,
тоталітарного
режиму,
ветеранами УПА та ОУН, Другої Світової
війни та інших;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій у навчальних та бібліотечних
закладах області куточків Пам’яті,
меморіальних куточків, дошок Слави
«Вони захищають Україну», «Герої не
вмирають», тематичних стендів;
Створення, поновлення та поповнення
експозицій: комунальних музеїв, Музеїв
Слави, історичних музеїв навчальних
закладів, присвячених пам’яті героїв
Небесної Сотні та героїв АТО;

2020

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Управління
культури
облдержадміністрації,
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації,
структурні підрозділи сфери культури,
архітектури
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних
громад
області,
бібліотечні заклади області, комунальні
музеї області, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад, керівники
вищих,
професійно-технічних,
інтернатних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів
області.

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

142,0
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Збір спогадів та матеріалів про полтавців,
які загинули під час Революції Гідності та
проведення АТО;
Залучення
учнівської
молоді
до
волонтерської
діяльності
через
проведення благодійних акцій, операцій,
благодійного
проекту
«Україна
починається з мене», «Меценати для
солдата» та інших доброчинних заходів;
Присвоєння
звання
почесного
громадянина міст, населених пунктів
області Героям Небесної Сотні, учасникам
бойових дій за державний суверенітет і
територіальну цілісність України, зокрема
героїчно загиблим під час проведення
АТО, та назви їх іменами вулиць,
провулків, площ, інших об’єктів у містах,
інших населених пунктах області;
Встановлення у населених пунктах та
навчальних закладах області пам’ятних
знаків, меморіальних дошок з метою
увічнення пам’яті жителів і випускників,
які загинули, на Майдані та на Сході
України, а також присвоєння навчальним
закладам
та
військовим
частинам,
розміщених на території області, імен
загиблих героїв;
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
(20 лютого, щорічно)
1.2.

Вдосконалення системи 1.2.1.
Проведення
щорічної
національноВсеукраїнської
військово-спортивної
патріотичного виховання патріотичної гри Українського козацтва
дітей та молоді
«Сокіл» («Джура»)

2020

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних громад

Обласний
бюджет

198,5

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,

299,8

бюджети
об’єднаних
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територіаль
них громад

1.2.2. Проведення щорічних заходів
національно-патріотичного та військовопатріотичного спрямування:
- обласний військово-патріотичний проект
«Жіночий батальйон »;
Обласний
захід
з
військовопатріотичного
виховання
молоді
«Заграва»;
Вишкільно-спортивний
табір
«Сокільський Гарт»;
- Обласний проект «Школа волонтерів»;
- Цикл занять з патріотичного виховання
серед учнівської та студентської молоді
«Герої нашого часу»;
- Форум «Від серця України до серця
дитини», спрямований на збільшення
чисельності молоді, яка бере активну
участь у діяльності громадських об'єднань
національно-патріотичного спрямування.

2020

1.2.3. Проведення обласної військовопатріотичної гри імені Симона Петлюри

2020

1.2.4.Проведення обласного конкурсу
серед закладів освіти області на кращу
матеріальну базу військово-патріотичного
та фізичного виховання

Квітеньтравень

1.2.5. Проведення обласного конкурсу на
кращий захід з національно-патріотичного
виховання (І етап – міський, районний, ІІ
етап - обласний)

2020

Управління у справах сім'ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
комунальна
установа
«Обласний
контактний центр»

Обласний
бюджет

інші
джерела, не
заборонені
законодавс
твом

2020

556,0

3,0

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Обласний
бюджет

132,8

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

100,0

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Полтавський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського

Обласний
бюджет

3,5
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1.3.

Активізація
діяльності
органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
громадських організацій у
сфері
національнопатріотичного виховання.

РАЗОМ

1.3.1. Видання творчих робіт переможців
обласного
літературного
конкурсу
«Відлуння заповітів земляків» на здобуття
обласної
премії
імені
Володимира
Степанюка для талановитої молоді,
присвяченого
громадському
діячеві,
ініціатору
вшанування
пам’яті
національних
героїв
та
увічнення
видатних
подій
української
історії
Володимирові Степанюку

2020

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації, Позашкільний
навчальний
заклад
Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської молоді»

Обласний
бюджет

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

44,0

1038,3
444,8

Напрям 2. Допризовна підготовка молоді
2.1.

Створення учнівських та 2.1.1. Створення військово-патріотичного
молодіжних
об’єднань, табору
гуртків, груп, клубів,
військово-патріотичного
профілю

2020

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської
молоді
Полтавської
обласної ради

Обласний
бюджет

395,2

2.2.

Вдосконалення системи
роботи
навчальних
закладів
області з
допризовної підготовки
учнівської молоді

2020

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
органи
управління
освітою
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
об’єднаних
територіальних
громад,
обласний
військовий комісаріат,
керівники навчальних закладів

Районні,
міські,
сільські,
селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

1201,4

2.2.1. Оновлення об'єктів навчальноматеріальної бази навчальних закладів
області: обладнати кабінети предмета
«Захист Вітчизни»
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2.3.

Посилення
фізичної
підготовки
учнівської
молоді,
готовності
призовників до служби в
Збройних Силах України

2.2.2. Рекомендувати збільшення кількості
годин на вивчення предмета «Захист
Вітчизни» в обсязі не менше 140 годин (2х годин на тиждень) за рахунок
варіативної частини навчального плану та
введення в штатні розписи навчальних
закладів І-ІІІ ступенів 0,5 ставки посади
керівника
гуртка
з
військовопатріотичного напрямку

2020

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.3. Приведення в належний стан
надвірних споруд, необхідних для
виконання програми з предмету «Захист
Вітчизни»

2020

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.2.4. Модернізація та відновлення роботи
шкільних тирів. Придбання пневматичної
зброї, макетів стрілецької зброї, гранат
тощо.

2020

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

2.3.1. Активізація позакласної роботи з
фізичного виховання та забезпечення
навчальних закладів дрібним спортивним
інвентарем

2020

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

освітою

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад
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2.3.2.
Рекомендувати
введення
у
навчальних закладах І-ІІІ ступенів годин
для
організації
роботи
секцій
загальнофізичної підготовки із розрахунку
не менше 4 тижневих годин на одного
вчителя фізичного виховання

РАЗОМ

РАЗОМ на 2020 рік

2020

Органи
управління
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
громад,
навчальних закладів

освітою

Районні,
міські,
об’єднаних сільські,
керівники селищні
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством
Обласний бюджет
Районні, міські бюджети, бюджети сіл, селищ, об’єднаних територіальних
громад, інші джерела, не заборонені законодавством

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

395,2
1201,4
1433,5
1646,2
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Бюджет
Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017-2020 роки
12 768,6 тис. грн.
Очікувані
джерела
фінансування

Строк програми по роках
І. Вшанування пам'яті героїв
ІІ. Допризовна підготовка
Небесної Сотні та героїв АТО,
молоді
національне та військовопатріотичне виховання дітей та
молоді
2017 2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

Обсяг коштів,
усього,
1691,6 1457,5
у тому числі:
державний
0
0
бюджет
обласний
1219,8 1066,8
бюджет
районні, міські
бюджети,
бюджети сіл,
селищ,
468,8 387,7
об’єднаних
територіальни
х громад
Інші джерела
3,0
3,0

1441,3

1483,1 1883,7

Частка
у % від
загальн
ого
обсягу
фінанс
ування

1725,8

1489,0

1596,6

100

0

0

0

0

0

0

0

1038,3

1038,3

700,9

528,4

487,2

395,2

50,7

400,0

441,8

1182,8

1197,4

1001,8

1201,4

49,2

3,0

3,0

0

0

0

0

0.1
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РОЗДІЛ 5.
Очікувані показники успішності Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 -2020 роки (критерії ефективності виконання заходів програми)
Показники успішності проекту

Значення
показника
станом на
початок
реалізації
програми

Одиниця
виміру

Прогнозні значення показників успішності
станом на завершення бюджетного року
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

наступні роки
до кінця
строку
програми (або
останнього
етапу)

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
Проведення щорічної Всеукраїнської 4
к-ть
1
1
1
1
військово-спортивної патріотичної гри
Українського
козацтва
«Сокіл»
(«Джура»)
Проведення
щорічних
заходів 24
к-ть
6
6
6
6
національно-патріотичного та військовопатріотичного спрямування:
- обласний військово-патріотичний проект
«Жіночий батальйон »;
Обласний
захід
з
військовопатріотичного
виховання
молоді
«Заграва»;
Вишкільно-спортивний
табір
«Сокільський Гарт»;
- Обласний проект «Школа волонтерів»;
- Цикл занять з патріотичного виховання
серед учнівської та студентської молоді
«Герої нашого часу»;
- Форум «Від серця України до серця
дитини», спрямований на збільшення
чисельності молоді, яка бере активну
участь
у
діяльності
громадських
об'єднань
національно-патріотичного
спрямування.
2. Допризовна підготовка молоді
Оновити об'єкти навчально-матеріальної 47
К-ть
11
12
12
12
бази навчальних закладів
області:
обладнати кабінети предмета «Захист
Вітчизни»

Джерела
інформації
показників

9
Інформацій
ний звіт
Інформацій
ний звіт

Інформацій
ний звіт
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РОЗДІЛ 6.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Організаційний супровід та координація робіт, пов’язаних з виконанням програми,
покладається на Департамент освіти і науки облдержадміністрації та Управління у
справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
Контроль за виконанням програми здійснюється обласною державною
адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки і культури.
Основні форми контролю за реалізацією заходів Програми:
звітність виконавців програми щодо стану виконання заходів програми;
обговорення стану та проблем щодо реалізації програми на засіданнях колегії
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації
програми керівництву облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з питань
освіти, науки і культури;
залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації
заходів Програми.

Директор
Департаменту освіти і науки

О.В.Харченко
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження
Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017-2020 роки»
На виконання Указу Президента України від 12 червня 2015 року
№334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента
України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання
молоді на 2016 рік», Концепції національно-патріотичного виховання дітей
та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16
червня 2015 року № 641, з метою формування національно свідомої,
активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої української молоді
Департамент освіти і науки порушує клопотання про затвердження Обласної
цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2017-2020 роки (далі - Програма).
У Державних національних програмах «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного
виховання громадян, розвитку духовності», законах України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти
України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості
любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку
на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей,
утвердження якостей громадянина–патріота України як світоглядного
чинника. Формування почуття патріотизму, активної громадської позиції,
відданості справі, зміцнення державності реалізується в процесі навчання та
виховання молоді в закладах освіти усіх рівнів.
Поглиблюється громадський характер патріотичного виховання, освітні
заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. Збільшується
кількість суб’єктів виховного впливу, посилюється узгодженість їхніх дій.
Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, акції, спрямовані на
активізацію патріотичної, моральної позиції дітей та молоді.
Програма передбачає забезпечення комплексної системної і
цілеспрямованої діяльності органів державної влади, 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.

Дана Програма спрямована на розв’язання проблем, які неможливо
вирішити в процесі поточної роботи, та які існують в системі національнопатріотичного виховання Полтавщини. Залучення коштів обласного бюджету
дасть можливість забезпечувати у перспективі широке залучення молоді до
активної участі у національно-культурному відродженні українського
народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних
особливостей, формуванню та розвитку мотивації, спрямованої на підготовку
до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді.
Для вирішення цих проблем виникла необхідність проийняття Програми.
Додатки:
1. Проект рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження Обласної
цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017-2020 роки та внесення змін до програми «Опікуємося освітою»
на 2017-2020 роки» на 2 арк. в 1 екз.

Директор Департаменту
освіти і науки

Ухань
27696

О.В. Харченко

