
Заходи  Мінмолодьспорту,  спрямовані  на  підвищення  рівня  знань
молоді про стандарти НАТО

Відповідно  до  плану  заходів  щодо  національно-патріотичного  виховання  молоді  на  2016  рік,
затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  25.12.2015  №  1400,  та
календарного  плану  заходів  щодо  національно-патріотичного  виховання  молоді  на  2016  рік,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 01.04.2016 № 1235, Міністерство молоді та спорту у
співпраці  з  управлінням молоді  та  спорту  Київської  ОДА,  управлінням сім’ї,  молоді  та  спорту
Житомирської ОДА, управлінням молоді та спорту Луганської ОДА, управлінням у справах молоді
та  спорту  Рівненської  ОДА,  відділом  сім'ї  та  молоді  Тернопільської  ОДА, громадськими
організаціями провели заходи, спрямовані на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО
та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах:
Всеукраїнський семінар, спрямований на збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення
заходів за участю військово-патріотичних клубів, "Кузня захисників України" (22.04 – 24.04.2016,
Київська обл.);
Всеукраїнську  акцію,  спрямовану  на  ушанування  героїв  боротьби  українського  народу  за
незалежність України, "Гурби – Антонівці – 2016" (03.05 – 08.05.2016, Тернопільська обл.);
Всеукраїнський семінар-тренінг,  спрямований на збільшення  чисельності  молоді,  залученої  до
здійснення  заходів  за  участю  військово-патріотичних  клубів,  "Навчання  інструкторів  та
організаторів  методам  військово-патріотичного  виховання  за  стандартами  НАТО"  (19.05  –
22.05.2016, Луганська обл.).
Всеукраїнський  табір,  спрямований  на  підвищення  рівня  знань  про  видатних  особистостей
українського  державотворення,  "Останній  отаман  "Поліської  Січі"  (14.06  –  18.06.2016  року,
Рівненська обл.);

Всеукраїнську  акцію,  спрямовану на збільшення чисельності  молоді,  яка готова до виконання
обов'язку  із  захисту  незалежності  України,  "Нащадки козацької  слави"  (13.06 – 17.06.2016,  м.
Житомир);
Всеукраїнську акція, спрямований на збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у
діяльності громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування, "Поліська Січ" (14.06 –
17.06.2016, Рівненська обл.);
Всеукраїнську  акцію,  спрямовану  на  збільшення  чисельності  молоді,  яка  готова  до  захисту
територіальної цілісності України, "Єдина Країна" (14.06 – 24.06.2016, Луганська обл.);
Всеукраїнський  табір,  спрямований  на  збільшення  чисельності  молоді,  яка  пишається  своїм
українським походженням "Дух нашої давнини" (19.06 – 23.06.2016 року, Тернопільська обл.);
Всеукраїнську  акцію,  спрямовану  на  ушанування  героїв  боротьби  українського  народу  за
незалежність  і  територіальну цілісність України,  "Україна – земля Героїв"  (23.06 – 29.06.2016,
Кіровоградська обл.).
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