
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

 

 Концепція Державної цільової  
соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затверджена розпорядженням  

Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233 р 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання 

Програми 

…. 

залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 
а також внутрішньо переміщених осіб до процесів національно-

патріотичного виховання; 
… 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми 

…. 
 

залучення населення тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, а також внутрішньо переміщених осіб до процесів 
національно-патріотичного виховання; 

 
… 

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року,  
 затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

… 
залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

а також внутрішньо переміщених осіб до процесів національно-
патріотичного виховання; 

… 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

… 
залучення населення тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, а також внутрішньо переміщених осіб до участі в 

заходах і проектах з національно-патріотичного виховання; 
 

… 
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Додаток 2 до Державної цільової  

соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року,  
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 

 
Найме

нуванн

я 

завдан

ня 

Найм

енува

ння 

показ

ника  

Значення показника  Найменуванн

я заходу 
усь

ого 
у тому числі за роками  

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Форму

вання 

українс

ької 

громад

янської 

ідентич

ності 

… … … … … … … …. 

        залучення 

населення 

тимчасово 

окупованих 

територій у 

Донецькій  

та Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та м. 

Севастополя,  

а також 

внутрішньо 

переміщених 

осіб до участі 

у заходах і 

 
Найме

нуванн

я 

завдан

ня 

Найм

енува

ння 

показ

ника  

Значення показника  Найменуванн

я заходу 
усь

ого 
у тому числі за роками  

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Форму

вання 

українс

ької 

громад

янської 

ідентич

ності 

… … … … … … … …. 

        залучення 

населення 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України,  

а також 

внутрішньо 

переміщених 

осіб до участі 

у заходах і 

проектах з 

національно-

патріотичного 

виховання 
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проектах з 

національно-

патріотичного 

виховання 
… … … … … … … … … 

 

… … … … … … … … … 
 

 

Концепція Державної цільової  
соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки,  

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1669 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

… 

впровадження Російською Федерацією стратегії мілітаризації 

освітнього процесу та деструктивного впливу на молодь з тимчасово 
окупованих територій України; 
… 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

… 

впровадження Російською Федерацією стратегії мілітаризації освітнього 

процесу та деструктивного впливу на молодь з тимчасово окупованих 
Російською Федерацією територій України; 
… 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання 

Програми  

… 
недостатній рівень соціально-психологічної адаптації молоді, місцем 
проживання якої є тимчасово окуповані території, в соціокультурний 

простір України; 
… 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми  

… 

 
недостатній рівень соціально-психологічної адаптації молоді, місцем 
проживання якої є тимчасово окуповані Російською Федерацією 

території, в соціокультурний простір України; 
… 

Очікувані результати виконання Програми, визначення її 

ефективності  

… 

реінтеграції та інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій 
України і з числа внутрішньо переміщених осіб та їх адаптації в 

українському суспільному просторі; 
… 

Очікувані результати виконання Програми, визначення її 

ефективності  

… 

реінтеграції та інтеграції молоді з тимчасово окупованих Російською 

Федерацією територій України і з числа внутрішньо переміщених осіб 

та їх адаптації в українському суспільному просторі; 
… 
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Державна цільова соціальна  

програма «Молодь України» на 2021—2025 роки,  
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 

Очікувані результати, ефективність Програми 

… 

підвищення рівня компетентностей під час участі у проектах та 
заходах, спрямованих на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих 

територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, понад 123 тис. молодих людей; 
 

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на 
територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження 

в повному обсязі, 3,5 тис. молоді з тимчасово окупованих територій 
України у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя; 

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на 
територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження 

в повному обсязі, 3,5 тис. молоді з тимчасово окупованих територій 
України у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя; 

 
здобуття 10 тис. учнів з тимчасово окупованих територій України у 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя загальної середньої освіти (у тому числі дистанційно) в 
закладах освіти, розміщених на територіях, де органи державної влади 

здійснюють свої повноваження в повному обсязі; 
… 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

… 

підвищення рівня компетентностей під час участі у проектах та заходах, 
спрямованих на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих 

Російською Федерацією територій України, понад 123 тис. молодих 
людей;  
 

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на 
територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в 

повному обсязі, 3,5 тис. молоді з тимчасово окупованих Російською 

Федерацією територій України;  
 

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на 
територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в 

повному обсязі, 3,5 тис. молоді з тимчасово окупованих Російською 

Федерацією територій України; 
 

 
здобуття 10 тис. учнів з тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України загальної середньої освіти (у тому числі дистанційно) 
в закладах освіти, розміщених на територіях, де органи державної влади 
здійснюють свої повноваження в повному обсязі; 

 
… 

 
Додаток 2 до Державної цільової соціальної  
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програми «Молодь України» на 2021—2025 роки,  
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 

Найме

нуванн

я 

завдан

ня 

Найменування 

показника  
Значення показника  Найменуванн

я заходу 
усього у тому числі за роками  

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

2025 

1. 

Підвищ

ення 

рівня 

компет

ентнос

тей 

молоді, 

у тому 

числі 

громад

янськи

х 

… … … … … … … …. 

        реінтеграції 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та 

м. Севастопол

я; а також 

адаптації і 

соціалізації 

Найме

нуванн

я 

завдан

ня 

Найменування 

показника  
Значення показника  Найменуванн

я заходу 
усього у тому числі за роками  

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

2025 

1. 

Підвищ

ення 

рівня 

компет

ентнос

тей 

молоді, 

у тому 

числі 

громад

янськи

х 

… … … … … … … …. 

        реінтеграції 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України; а 

також 

адаптації і 

соціалізації 

молоді в 

українському 

суспільному 

просторі, 

поширення 
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молоді в 

українському 

суспільному 

просторі, 

поширення 

толерантності 

і солідарності

, запобігання 

стереотипам, 

протидії 

ненависті та 

дискримінації 

за будь-якими 

ознаками, 

забезпечення 

створення 

рівних умов 

для різних  

груп молоді, 

передусім для 

молоді з 

інвалідністю 
… чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та 

м. Севастополя

, яка вступила 

на підготовчі 

… … … … … … … 

толерантності 

і солідарності

, запобігання 

стереотипам, 

протидії 

ненависті та 

дискримінації 

за будь-якими 

ознаками, 

забезпечення 

створення 

рівних умов 

для різних  

груп молоді, 

передусім для 

молоді з 

інвалідністю 
… чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України, яка 

вступила на 

підготовчі 

курси до 

закладів вищої 

освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

… … … … … … … 
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курси до 

закладів вищої  

освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваження 

в повному 

обсязі 
 чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та 

м. Севастополя

, яка вступила 

до закладів 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої та 

вищої освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

... … … … … … … 

повноваження 

в повному 

обсязі 
 чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України, яка 

вступила до 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої та 

вищої освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваження 

в повному 

обсязі 

… … … … … … … 

 чисельність 

учнів, місцем 

проживання 

яких є 

тимчасово 

окуповані 

Російською 

Федерацією 

… … … … … … … 
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державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваження 

в повному 

обсязі 

 чисельність 

учнів, місцем 

проживання 

яких є 

тимчасово 

окуповані 

території 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та 

м. Севастополя

, які 

здобувають 

загальну 

середню освіту  

(у тому числі 

дистанційно) в 

закладах 

освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

… … … … …

. 

… …. 

території 

України, які 

здобувають 

загальну 

середню освіту 

(у тому числі 

дистанційно) в 

закладах 

освіти, 

розміщених на 

територіях, де 

органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваження 

в повному 

обсязі 

… … … … … … … … … 
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повноваження 

в повному 

обсязі 

… … … … … … … … … 
 

Додаток 3 до Державної цільової соціальної 
 програми «Молодь України» на 2021—2025 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 

 
Наймену

вання 

завдання 

Найменуванн

я показників 

виконання 

завдання 

Один

иця 

вимір

у 

ус

ьо

го 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Підвище

ння рівня 

компетен

тностей 

молоді, у 

тому 

числі 

громадян

ських 

… … … … … … … … 

 2) 

чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та м. 

Севастополя, 

.. … … … … … … 

 
Наймену

вання 

завдання 

Найменуванн

я показників 

виконання 

завдання 

Один

иця 

вимір

у 

ус

ьо

го 

Значення показників 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Підвище

ння рівня 

компетен

тностей 

молоді, у 

тому 

числі 

громадян

ських 

… … … … … … … … 

 2) 

чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України, яка 

вступила на 

підготовчі 

курси до 

закладів 

вищої освіти, 

… … … … … … … 
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яка вступила 

на підготовчі 

курси до 

закладів 

вищої освіти, 

розміщених 

на територіях, 

де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

я в повному 

обсязі 

  

3) 

чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та м. 

Севастополя, 

яка вступила 

до закладів 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої 

… … … … … … … 

розміщених 

на територіях, 

де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

я в повному 

обсязі 

  

3) 

чисельність 

молоді з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України, яка 

вступила до 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої 

та вищої 

освіти, 

розміщених 

на територіях, 

де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

… … … … … … … 
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та вищої 

освіти, 

розміщених 

на територіях, 

де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

я в повному 

обсязі 

 4) 

чисельність 

учнів з 

тимчасово 

окупованих 

територій 

України у 

Донецькій та 

Луганській 

областях, 

Автономної 

Республіки 

Крим та м. 

Севастополя, 

які 

здобувають 

загальну 

середню 

освіту (у тому 

числі 

дистанційно) 

в закладах 

освіти, 

розміщених 

на територіях, 

… … … … … … … 

я в повному 

обсязі 

 4) 

чисельність 

учнів з 

тимчасово 

окупованих 

Російською 

Федерацією 

територій 

України, які 

здобувають 

загальну 

середню 

освіту (у тому 

числі 

дистанційно) 

в закладах 

освіти, 

розміщених 

на територіях, 

де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

я в повному 

обсязі 

… … … … … … … 

… … … … … … … … … 
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де органи 

державної 

влади 

здійснюють 

свої 

повноваженн

я в повному 

обсязі 

… … … … … … … … … 
 

 

 

 

Міністр молоді та спорту України                                                                                                                             Вадим ГУТЦАЙТ 

 
____________________2022 р. 


