
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мінмолодьспорту 

____________№________ 

 

ПЛАН РОБОТИ МІНМОЛОДЬСПОРТУ 
 

з реалізації у 2021-2023 роках завдань  

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки  
 

 

Найменування 

завдання 

Стратегії 
 

(постанова КМУ 

від 05.08.2020 р. 

№ 695) 

Найменування 

заходу з виконання 

завдання 

Стратегії 
 

(розпорядження КМУ 

від 12.05.2021 № 497) 
 

Дата 

початку/ 

завершення 

здійснення 

заходу 

Відповідальний за 

виконання 

 
(структурний підрозділ 

Мінмолодьспорту) 

Інструменти 

здійснення 

заходу* 

Джерела 

та обсяги 

фінансу-

вання 

Територіальна 

спрямованість 

(регіон, 

частина 

регіону) 

Індикатори результативності  

виконання завдання** 

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру 

базове 

значення 

індикатора 

прогнозоване 

значення 

індикатора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегічна ціль I. “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” 

Оперативна ціль 5. “Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України  
 

Напрям “Формування української громадянської ідентичності населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей шляхом розвитку  

загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання” 

П 57. Сприяння 

розвитку 

національно-

патріотичного 

виховання 

населення на 

рівні регіонів, 

територіальних 

громад, зокрема 

шляхом 

створення та 

розширення 

мережі центрів 

національно-

патріотичного 

виховання 

1) розроблення 

рекомендацій для 

центрів національно-

патріотичного 

спрямування, що 

реалізують проекти 

(заходи) з 

національно-

патріотичного 

виховання, 

визначення критеріїв 

оцінки ефективності 

роботи таких центрів 

до 1 грудня 

2023 р. 

Мінмолодьспорт 
Мінветеранів 
 
 
(відділ національно-
патріотичного 
виховання) 

 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

національно-

патріотично-

го виховання 

на період до 

2025 року, 

затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України  

від 

30.06.2021  

№ 673  

не потребує регіони України  розроблено та 

оприлюднено на 

офіційних веб-

сайтах 

Мінмолодьспорту 

та Мінветеранів 

науково-методо-

логічні та мето-

дичні 

рекомендації 

щодо 

функціонування 

центрів 

національно-

патріотичного 

спрямування,  

0 1 



2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

      визначено 
критерії оцінки 
ефективності 

роботи 
зазначених 

центрів 

  

2) розроблення 

рекомендацій для 

ресурсних центрів 

військово-патріо-

тичного спряму-

вання, що провадять 

освітню діяльність за 

напрямом викла-

дання шкільного 

предмета “Захист 

України” та 

початкової 

військової підго-

товки, організовують 

роботу спеціалізо-

ваних класів та 

позашкільних 

гуртків військового 

спрямування, 

реалізують проекти 

(заходи) з військово-

патріотичного 

виховання, 

визначення критеріїв 

оцінки ефективності 

роботи таких 

центрів, розроблення 

механізмів 

підготовки кадрового 

складу центрів з 

числа ветеранів 
 

до 1 грудня 

2023 р. 

МОН 
Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
 
 
(відділ національно-
патріотичного 
виховання) 
 

 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

національно-

патріотично-

го виховання 

на період до 

2025 року, 

затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України  

від 

30.06.2021  

№ 673 

не потребує регіони України  розроблено та 
оприлюднено на 
офіційних веб-
сайтах МОН, 

Мінветеранів та 
Мінмолодьспорту 

науково-
методологічні та 

методичні 
рекомендації для 

ресурсних 
центрів 

військово-
патріотичного 
спрямування, 

визначено 
критерії оцінки 
ефективності 
роботи таких 

центрів, 
розроблено 
механізми 
підготовки 
кадрового 

складу центрів з 
числа ветеранів 

 

0 0 

(у разі 

надходження 

пропозицій від 

МОН щодо 

розроблення 

науково-

методоло-

гічних та 

методичних 

рекомендації 

для ресурсних 

центрів 

військово-

патріотичного 

спрямування 

Мінмолодь-

спорт 

долучиться до 

їх 

розроблення) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегічна ціль II. “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” 

Оперативна ціль 1 “Розвиток людського капіталу” 
 

Напрям “Розвиток дошкільної та позашкільної освіти” 

П 81. Створення 

реєстрів 

здобувачів 

освіти з 

використанням 

інтерфейсу 

прикладного 

програмування 

для зовнішніх 

інформаційних 

систем 

 

 

 

1) забезпечення 

розроблення та 

функціонування 

інформаційно-

аналітичної системи 

“Позашкілля” 

до 1 грудня 

2022 р. 

МОН 
Мінмолодьспорт  
МКІП 
Мінцифри 

 Держмистецтв 

 

(департамент 

олімпійського спорту, 

у межах компетенції) 

лист - регіони України створено 

інформаційно-

аналітичну 

систему 

“Позашкілля” та 

забезпечено її 

функціонування 

0 0 

(у разі 

надходження 

пропозицій від 

МОН щодо 

розроблення та 

функціонуван-

ня інформа-

ційно-аналі-

тичної системи 

«Позашкілля» 

Мінмолодь-

спорт долу-

читься до її 

розроблення) 

Напрям “Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю” 

П 89. 

Забезпечення 

проведення 

інформаційної 

кампанії з 

популяризації 

здорового 

способу життя із 

залученням 

громадських 

об’єднань, 

державних та 

громадських 

діячів, відомих 

спортсменів 

та митців 

1) проведення 
всеукраїнських 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів 

 

щороку Мінмолодьспорт 
Рада міністрів 
Автономної 
Республіки Крим 
обласні, Київська та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації 

Всеукраїнський центр 

фізичного здоров’я 

населення “Спорт для 

всіх” (за згодою) 

 

(департамент 

фізичної культури та 

неолімпійських видів 

спорту) 
 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту на 

період до 

2024 року, 

затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України          

від 

01.03.2017  

№ 115  

(зі змінами) 

держаний 

та місцеві 

бюджети  
 

обсяги 

фінансу-

вання:  

2021- 

2023 рр. – 
 

4735,2 

тис.грн 

регіони України здійснено щороку 

не менше двох 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів та 

розміщено 

відповідну 

інформацію в 

засобах масової 

інформації та на 

інтернет-ресурсах 

2 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П 90. 

Здійснення 

організаційно-

практичних 

заходів щодо 

залучення дітей 

з інвалідністю 

до занять 

фізичною 

культурою, 

спортом та 

фізкультурно-

спортивною 

реабілітацією на 

місцях 

3) організація та 

проведення 

всеукраїнських та 

фінальних змагань 

Всеукраїнської 

спартакіади “Повір у 

себе” 

щороку Мінмолодьспорт 
Мінсоцполітики 

Український центр з 

фізичної культури і 

спорту осіб з 

інвалідністю 

“Інваспорт”  

(за згодою) 

 

(Укрцентр 

«Інваспорт») 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту на 

період до 

2024 року, 

затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України          

від 

01.03.2017  

№ 115  

(зі змінами) 

державний 

бюджет  

(бюджетна 

програма  

КПКВК 

3401110 

«Розвиток 

спорту 

серед осіб з 

інвалід-

ністю та їх 

фізкультур-

но-спор-

тивна реа-

білітація») 
 

обсяги 

фінансу-

вання: 
 

2021 р. – 

5238,7 
тис.грн 

 

2022 р. – 

5762,6 
тис.грн 

 

2023 р. – 

6338,9 
тис.грн 

регіони України збільшено 

кількість дітей з 

інвалідністю, що 

залучені до 

змагань 

місцевого, 

обласного рівня та 

Всеукраїнської 

спартакіади           

“Повір у себе” 

2021 р. –  

746 дітей з 

інвалідністю  

2022 р. –  

760 дітей з 

інвалідністю 

 

2023 р. –  

785 дітей з 

інвалідністю 

Напрям “Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління”  

П 92. Сприяння 

залученню 

молоді до 

волонтерської 

діяльності 

1) забезпечення 

навчання фахівців, 

які працюють у 

територіальних 

громадах та 

популяризують 

волонтерство серед 

дітей і молоді  

до 1 грудня 

2023 р. 

Мінмолодьспорт 
МОН 
Нацсоцслужба 

інститути 

громадянського 

суспільства та 

установи, що 

працюють з молоддю 

(за згодою) 

 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

«Молодь 

України» на 

2021-2025 

роки, 

затверджена 

державний 

бюджет  
 

обсяги 

фінансу-

вання: 

2021 р. – 

300 тис.грн. 
 

2022 р. – 

450 тис.грн; 
 

регіони України забезпечено 

навчання 

відповідних 

фахівців 

50 осіб 205 осіб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(департамент 

молодіжної 

політики) 
 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України           

від 

02.06.2021 № 

579 

 

 

2023 р. – 

460 тис.грн  

П 93. Сприяння 

розвитку 

молодіжних 

центрів та 

забезпечення 

якості послуг, 

що ними 

надаються 

1) забезпечення 

організаційно-

методичної 

підтримки діяльності 

молодіжних центрів 

до 1 березня 

2022 р. 

Мінмолодьспорт 
Рада міністрів 
Автономної  
Республіки Крим 
обласні, Київська та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
державна установа 
“Всеукраїнський 
молодіжний центр” 

інститути 

громадянського 

суспільства (за 

згодою) 

 

(департамент 

молодіжної 

політики) 

Державна 

цільова 

соціальна 

програма 

«Молодь 

України» на 

2021-2025 

роки, 

затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України             

від 

02.06.2021 № 

579 

державний 

бюджет  
 

обсяги 

фінансу-

вання: 

2021 р. – 

2200  
тис.грн  

 

2022 р. – 

2400 
тис.грн. 

молодіжні 

центри/ 

простори всіх 

рівнів 

розроблено 
методичні 

рекомендації для 
утворення 

молодіжних 
центрів у 

територіальних 
громадах 

 
розроблено 

методичні 

рекомендації для 

організації роботи 

обласного 

молодіжного 

центру з метою 

підвищення якості 

роботи 

550 осіб 
(отримали 

знання щодо 

методичних 

рекомендацій) 

1150 осіб 
(отримали 

знання щодо 

методичних 

рекомендацій) 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

* Інструментами здійснення заходу можуть бути державні цільові, галузеві (секторальні) програми, програми (проекти) регіонального розвитку, інші 

програми (проекти), що спрямовані на розвиток регіонів та досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку України. 

** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії. 
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