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Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
 
 
 
 

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 2022 р. № 
 
 
 
 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 

1. Абзац сімнадцятий розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми, 
строк виконання Програми» Концепції Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233, 

викласти в такій редакції: 
«залучення населення тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, а також внутрішньо переміщених осіб до процесів 

національно-патріотичного виховання;». 

2. У Державній цільовій соціальній програмі національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 червня 2021 р. № 673  (Офіційний вісник, № 55, ст. 3403): 

1) абзац двадцять шостий розділу «Шляхи і способи розв’язання 
проблеми» викласти в такій редакції: 

«залучення населення тимчасово окупованих Російською Федерацією 
територій України, а також внутрішньо переміщених осіб до участі в заходах і 

проектах з національно-патріотичного виховання;»; 

2) абзац шостий додатка 2 до Програми пункту 1 у графі «Найменування 

заходу» викласти у такій редакції:  

«залучення населення тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, а також внутрішньо переміщених осіб до участі в заходах і 
проектах з національно-патріотичного виховання». 

3. У Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2021-2025 роки, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2020 р. № 1669, — із змінами, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 та від 23 лютого 2022 р. № 152 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2875; 2022 р. № 33, ст. 1772): 

1) у розділі «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма»: 

в абзаці чотирнадцятому після слів «тимчасово окупованих» доповнити 
словами «Російською Федерацією»; 

в абзаці п’ятнадцятому після слів «тимчасово окуповані» доповнити 
словами «Російською Федерацією»; 
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2) абзац двадцять п’ятий розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми, 

строк виконання Програми» після слів «тимчасово окупованих» доповнити 
словами «Російською Федерацією»; 

3) в абзацах тринадцятому – шістнадцятому розділу «Очікувані результати 

виконання Програми, визначення її ефективності» після слів «тимчасово 
окупованих» доповнити словами «Російською Федерацією». 

4. У Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2021-
2025 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 

2021 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2875; 2022 р., № 33, 
ст. 1772): 

1) в абзацах тринадцятому – шістнадцятому розділу «Очікувані результати, 
ефективність Програми» після слів «тимчасово окупованих» доповнити 

словами «Російською Федерацією»; 

2) у додатках до Програми: 

у пункті 1 додатку 2: 

у  графах «Найменування показника» та «Найменування заходу» після слів 

«тимчасово окупованих» доповнити словами «Російською Федерацією»; 

у графі «Найменування показника» після слів «тимчасово окупованій» 
доповнити словами «Російською Федерацією»; 

у підпунктах 2 - 4 пункту 1 додатка 3 у графі «Найменування показників 
виконання завдання» після слів «тимчасово окупованих» доповнити словами 

«Російською Федерацією». 

____________________ 

 

 

 
 


