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Таранов Андрій Іванович (19.12.1966 – 18.09.2016),  
заступник Глави Адміністрації Президента України 
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8 Всеукраїнський молодіжний форум, 
спрямований на утвердження національно-
патріотичної свідомості дітей та молоді, 
«Майбутнє Криму»

м. Київ 30 – 31 
травня

2016 року

300 300

9 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»

Луганська 
обл.

19 – 22 
травня 

2016 року

50 50

10 Всеукраїнська акція, спрямована на 
формування ціннісних орієнтирів і 
громадянської свідомості, «Козак-Квест»    

Харківська 
обл.

14 – 15 
травня 

2016 року

225 10000

11 Всеукраїнський фестиваль, спрямований на 
збільшення відвідувань дітьми та молоддю 
закладів, що популяризують культурні та 
мистецькі традиції українського народу, 
«Зашків»

Львівська 
обл.

17 – 19 
червня 

2016 року

10000 10000

12 Всеукраїнський табір, спрямований на 
підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення, 
«Останній отаман «Поліської Січі»

Рівненська 
обл. 

14 – 18 
червня 

2016 року

70 4000

13 Всеукраїнська акція, спрямована на 
збільшення чисельності молоді, яка бере 
активну участь у діяльності громадських 
об’єднань національно-патріотичного 
спрямування, «Поліська Січ»

Рівненська 
обл.

14 – 17 
червня 

2016 року

70 7000

14 Всеукраїнська акція, спрямована на 
збільшення чисельності молоді, яка готова до 
виконання обов’язку із захисту незалежності 
України, «Нащадки козацької слави»

Житомирська 
обл.

13 – 17 
червня 

2016 року

200 200

15 Всеукраїнський табір, спрямований на 
збільшення чисельності молоді, яка готова 
до захисту територіальної цілісності України, 
«Єдина Країна»

Луганська 
обл.

14 – 24 
червня 

2016 року

80 80

16 Всеукраїнська акція, спрямована на 
ушанування героїв боротьби українського 
народу за незалежність і територіальну 
цілісність України, «Україна – земля Героїв»

Кіровоградська 
обл.

23 – 29 
червня 

2016 року

74 86425

17 Всеукраїнський табір, спрямований на 
збільшення чисельності молоді, яка 
пишається своїм українським походженням, 
«Дух нашої давнини»

Тернопільська 
обл.

19 – 23 
червня 

2016 року

100 100

Звітність про проведені у 2016 році  
національно-патріотичні Заходи

станом на 05.10.2016 Мінмолодьспорт провів 39 міжнародних та 
всеукраїнських національно-патріотичних заходи у 17 областях україни. 
участь у цих заходах взяло 59212 осіб, заходами охоплено 581793 осіб.

усього заплановано провести у 2016 році 57 заходів у 20 областях україни.

Кількість заходів, усього 57
у т.ч. за напрямами
освітньо-виховні 37
інформаційно-просвітницькі 10
культурологічні 7
міжнародні 3

№
 з

/п

Назва заходу 
(відповідно до календарного плану заходів 
щодо національно-патріотичного виховання 
молоді на 2016 рік)

Місце  
проведення

Термін 
проведен-

ня

Кількість 
учасників

Кількість 
охопле-
них осіб

1. Всеукраїнський форум, спрямований на 
формування громадянської свідомості, 
«Молодь – за безпечний світ»    

м. Київ 20 – 23 
квітня

2016 року

200 200

2. Всеукраїнські змагання, спрямовані на 
збільшення чисельності молоді, яка 
пишається своїм українським громадянством, 
«Весняний рейд»

Черкаська 
обл.

22 – 24 
квітня

2016 року

82 82

3. Всеукраїнський семінар, спрямований на 
збільшення чисельності молоді, залученої 
до здійснення заходів за участю військово-
патріотичних клубів, «Кузня захисників 
України»

Київська 
обл.

22 – 24 
квітня

2016 року

100 100000

4 Всеукраїнська акція, спрямована на 
ушанування героїв боротьби українського 
народу за незалежність України, «Гурби – 
Антонівці – 2016»

Тернопільська 
обл.

 

03 – 08 
травня 

2016 року

300 200000

5 Всеукраїнський форум, спрямований на 
збільшення чисельності молоді, яка бере 
активну участь у діяльності громадських 
об’єднань національно-патріотичного 
спрямування, «Від серця України до серця 
дитини»

Донецька 
обл.

11 – 13 
травня

 2016 року

108 108

6 Всеукраїнська акція , спрямована на 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді, «Патріотичні 
екскурсії по Україні»

м. Київ 15 – 17 
травня 

2016 року

70 70

7 Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований 
на формування громадянської свідомості, 
«Тренінг для тренерів»

Львівська 
обл. 

13 – 16 
травня 

2016 року

35 35
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28 Всеукраїнський фестиваль, спрямований на 
збільшення відвідувань молоддю заходів, 
що популяризують культурні та мистецькі 
традиції українського народу, «Бандерштат 
– 2016»

Волинська 
обл.

05 – 07 
серпня 

2016 року

10000 10000

29 Всеукраїнська акція, спрямована на 
збільшення чисельності молоді, залученої 
до здійснення заходів за участю учасників 
антитерористичної операції на сході України, 
«Ніхто крім нас»

Луганська 
обл.

08 – 17 
серпня 

2016 року

56 56

30 Всеукраїнська акція, спрямована на 
розширення сфери застосування української 
мови дітьми та молоддю, «Краєзнавчо-
туристична експедиція»

Донецька 
обл.

18 – 21 
серпня 

2016 року

54 654

31 Міжнародна акція, спрямована на 
національно-патріотичне виховання 
молоді, «Міжнародний злет із національно-
патріотичного виховання»

м. Київ 22 – 25 
серпня 

2016 року

150 480

32 Всеукраїнська акція, спрямована на 
ушанування героїв боротьби українського 
народу за незалежність України, «Вовчак – 
2016»

Волинська 
обл.

26 – 28 
серпня 

2016 року

200 5000

33 Всеукраїнський тренінг із національно-
патріотичного виховання для представників 
структурних підрозділів із питань молоді 
та спорту обласних і Київської міської 
державних адміністрацій, спрямований на 
формування ціннісних орієнтирів

м. Київ 07 – 09 
вересня 

2016 року

30 170

34 Міжнародна акція, спрямована на 
національно-патріотичне виховання молоді 
та обмін досвідом у відповідній сфері   

Київська 
обл.

10 – 11 
вересня 

2016 року

200 200

35 Всеукраїнська акція, спрямована на 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді, «Історичними 
місцями України»

м. Київ 12 – 14 
вересня 

2016 року

70 200

36 Всеукраїнські змагання, спрямовані на 
підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення, 
«Теренова гра «Січ – сила і честь»     

Черкаська 
обл.

15 – 18 
вересня 

2016 року 

150 1650

37 Всеукраїнський фестиваль, спрямований 
на популяризацію національної духовно-
культурної спадщини, «Мазепа-фест»  

Полтавська 
обл.

25 
вересня

2016 року

10000 10000

18 Всеукраїнський табір, спрямований на 
збільшення чисельності молоді, залученої 
до здійснення заходів за участю військово-
патріотичних клубів, «Юний пластун»

Київська 
обл.

27 червня 
– 

10 липня 
2016 року

55 55000

19 Всеукраїнський фестиваль, спрямований на 
збільшення  відвідувань молоддю закладів, 
що популяризують культурні та мистецькі 
традиції українського народу, «Холодний яр – 
фестиваль нескореної нації»

Черкаська 
обл.

01 – 03 
липня 

2016 року

5000 5000

20 Всеукраїнський табір, спрямований на 
підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Джура 
– Черкаси»

Черкаська 
обл.

05 – 10 
липня 

2016 року

125 125

21 Всеукраїнський фестиваль, спрямований 
на утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді, «Конотопська 
битва»    

Сумська 
обл.

08 – 10 
липня 

2016 року

20000 20000

22 Міжнародні змагання, спрямовані на 
національно-патріотичне виховання молоді 
та обмін досвідом у відповідній сфері, 
«Нащадки вільних»

Запорізька 
обл.

12 – 17 
липня 

2016 року

90 90

23 Всеукраїнський табір, спрямований на 
формування громадянської свідомості, «Нові 
Будівничі»

Львівська 
обл.

13 – 18 
липня 

2016 року

60 60

24 Всеукраїнська акція, спрямована на 
формування громадянської свідомості 
«Говерла 2016 – молодь у боротьбі за 
Україну: минуле, сьогодення, майбутнє»

Івано-
Франківська 

обл.

14 – 17 
липня 

2016 року

350 1250

25 Всеукраїнська акція, спрямована на 
збільшення чисельності молоді, яка бере 
активну участь у діяльності громадських 
об’єднань національно-патріотичного 
спрямування, «Берег ріки» 

Вінницька 
обл.

16 – 20 
липня 

2016 року

50 5000

26 Всеукраїнська акція, спрямована на 
збільшення чисельності молоді, яка 
пишається своїм українським громадянством, 
«Відвага – 2016»

Полтавська 
обл.

20 – 29 
липня 

2016 року

50 50

27 Всеукраїнський семінар-тренінг для активістів 
громадських організацій, спрямований 
на підготовку організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Дніпропетровська 
обл.

04 – 07 
серпня 

2016 року

350 45150
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38 Всеукраїнський семінар-тренінг для тренерів-
вихователів із організації національно-
патріотичних ігор для молоді, спрямований 
на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Харківська 
обл.

16 – 18 
вересня 

2016 року

54 2954

39 Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований 
на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Джура 
– Тернопіль»

Тернопільська 
обл.

23 – 25 
вересня 

2016 року

54 54

Усього: 59212 581793

 3. МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР

Орієнтуючись на активність молоді в районі, ініціатором відкриття 
молодіжного центру виступив голова Савранської районної державної адміністрації 
Віталій Сергійович Свічинський. Представники сектору у справах сім’ї, молоді і 
спорту Савранської РДА та молодь Саврані таку ідею підтримали і одразу почали 
втілювати ідею в життя.

Молодь – це потужний людський ресурс. Підтримка молодих людей, їхнє 
залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це інвестиції в 
розвиток стратегічних ресурсів нашого району та держави. Підтримка розвитку 
малого підприємництва, і безпосередньо малого бізнесу серед молоді, в умовах 
економічної кризи – вкрай важливий напрямок державної політики. 

Діяльність центру буде ефективною та успішною лише за активної участі 
молоді у цьому процесі. Успішна реалізація пріоритетів центру та його програми 
приведуть до якісних змін у суспільстві, модернізації всіх сфер суспільного життя. 

Модель системи управління молодіжним центром планується бути відкритою 
і демократичною. А соціальне партнерство виступить обов’язковою умовою, адже 
це допоможе у розв’язанні нагальних проблем молоді. 

Активна співпраця центру з молодіжними громадськими організаціями, 
спільна реалізація проектів, налагодження партнерства, інформаційна діяльність, 
проведення на базі центру зустрічей та конференцій, будуть сприяти розвитку 
особистісних та професійних навичок молодих активних людей.

Молодіжний центр не функціюватиме осторонь від справ молодіжного 
середовища, а навпаки слугуватиме майданчиком для генерування ідея, об’єднання 
зусиль та потенціалу молоді для реалізації суспільно корисних ініціатив, які 
стосуються перш за все молоді. На стадії реформування думка активної молоді 
особливо важлива, адже повинні спільними зусиллями організувати роботу 

молодіжного центру таким чином, щоб він справді служив опорою молодіжного 
сектора області.
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