
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

« ___» __________ 2021 року                                                  № ________________

Про національно-патріотичне виховання
в умовах децентралізації

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 26 березня  
2021 року, заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністра молоді 
та спорту України Марини Попатенко, а також взявши до відома довідку з 
питання порядку денного «Про національно-патріотичне виховання в умовах 
децентралізації», 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту 
забезпечити:

 внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекти нормативно-правових актів: Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, Закону України 
«Про національно-патріотичне виховання», змін до Типового положення про 
координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій 
державній адміністрації

протягом 2021 року;

організацію системної роботи Міжвідомчої комісії з питань національно-
патріотичного виховання

протягом 2021 року;

розроблення критеріїв та методичних рекомендацій щодо оцінки 
ефективності виконання місцевих програм національно-патріотичного 
виховання

протягом 2021 року;

організацію та проведення у співпраці з відповідними структурними 
підрозділами обласних, Київської міської державних адміністрацій із 
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залученням інститутів громадянського суспільства всеукраїнських, міжнародних 
заходів національно-патріотичного виховання

постійно;

проведення конкурсу та надання фінансової підтримки інститутам 
громадянського суспільства на виконання заходів та проектів національно-
патріотичного виховання 

червень 2021 року; 

удосконалення механізму здійснення моніторингу реалізації проектів та 
заходів інститутів громадянського суспільства

грудень 2021 року;

створення системи підготовки активістів, волонтерів, що займаються 
питаннями національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шляхом 
розроблення та реалізації відповідної тренінгової програми

протягом 2021 року;

затвердження методичних рекомендацій та критеріїв ефективності роботи 
центру національно-патріотичного виховання

грудень 2021 року.

2. Рекомендувати обласним, Київській міській державним адміністраціям:

 взяти до уваги практики роботи Донецької, Вінницької областей щодо 
реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в 
умовах децентралізації

вивчити питання та сприяти створенню в обласних, районних державних 
адміністраціях, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування 
окремих структурних підрозділів (введення окремих штатних одиниць), до 
функцій яких віднести виключно питання національно-патріотичного виховання 

протягом 2021 року;

забезпечити створення та системну, дієву роботу координаційних рад з 
питань національно-патріотичного виховання в регіоні та проінформувати 
Міністерство молоді та спорту України щодо кількісних та якісних 
характеристик їх діяльності в розрізі регіону

грудень 2021 року;
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сприяти затвердженню місцевих програм національно-патріотичного 
виховання та проінформувати Мінмолодьспорт про результати проведеної роботи

грудень 2021 року;

забезпечити залучення громадських об’єднань національно-патріотичного 
спрямування до реалізації заходів та проектів з національно-патріотичного 
виховання

постійно;

сприяти створенню на території регіону мережі центрів національно-
патріотичного виховання або ж відповідних структурних підрозділів (відділів, 
секторів) у молодіжних центрах 

постійно.

3. Дніпропетровській,     Житомирській,      Закарпатській,       Запорізькій, 
Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Херсонській,  Хмельницькій, Чернівецькій обласним та  
Київській міській державним адміністраціям забезпечити прийняття обласних 
програм національно-патріотичного виховання та проінформувати 
Мінмолодьспорт про результати проведеної роботи

грудень 2021 року;

 у співпраці з відповідними радами розглянути можливість виділення не 
менше як 25% коштів обласних програм на проведення конкурсів проектів 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка 

грудень 2021 року.

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра молоді та спорту України Марину Попатенко.

Голова колегії,
Міністр                                                                                       Вадим ГУТЦАЙТ
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