
ПОГОДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України

_______________ М. В. Даневич

"____" ____________ 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ
відділу національно-патріотичного виховання

з виконання Плану роботи Міністерства молоді та спорту України за І квартал 2018 року

№
з/п

Розділ, зміст заходу Відповідальні Стан виконання
(виконано, 

не виконано)

Хід виконання  
або причина не виконання

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1 Розробка, підготовка пропозицій до проектів
актів Кабінету Міністрів України: 
постанов
Проект  постанови   Кабінету  Міністрів
України “Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України”

відділ
національно-

патріотичного
виховання

 виконано Кабінет  Міністрів  України  затвердив
постанову  від  28  лютого  2018р.  № 126
"Про  внесення  змін  до  деяких  актів
Кабінету Міністрів України"

розпоряджень

наказів



2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

2.1 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)
акції,  фестивалі,  конференції,  семінари,
"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проведено обговорення календарного плану
на  2018  рік  за  участю  представників
громадських  організацій  та  громадських
активістів  із  різних  регіонів  України.
(04.01.2018).
Участь у круглому столі на тему «100 років
по  Крутах:  війна  за  ідентичність»  для
учасників революційних подій 2013-2014 рр.,
представників  молодіжних  громадських
об’єднань,  культурних  і  просвітницьких
організацій, представників органів державної
влади (25.01.2018)
Проведено  зустріч  із  студентами
Національного  педагогічного  університету
ім  Драгоманова  з  метою  розвитку
національно-патріотичного  виховання  в
Україні (26.02.218).
Участь  у  засіданні  Державної  міжвідомчої
комісії у справах увічнення пам’яті учасників
антитерористичної  операції,  жертв  війни  та
політичних репресій (01.03.2018).
Участ  у  роботі  круглого  столу  на  тему:
«  Про  прект  Закону  про  внесення  змін  до
пункту з розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні
положення ЗУ «Про освіту» (02.03.2018)

2.1.1. Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на  налагодження  конструктивної  взаємодії
між  суб’єктами  національно-патріотичного
виховання, "Співпраця – 2018"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано з 23 по 24 березня 2018 Мінмолодьспорт
спільно із управлінням молодіжної політики
та  національно-патріотичного  виховання
Київської  обласної  державної  адміністрації
провели захід у Київській обл.

2.1.2. Проведення  Всеукраїнської  конференції,
спрямованої на формування єдиних стандартів

відділ
національно-

перенесено на ІІ
квартал 2018 року

Готуються відповідні зміни до календарного
плану  заходів  щодо  національно-
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діяльності у сфері  національно-патріотичного
виховання  та  інструментів  їх  впровадження,
“Координація”

патріотичного
виховання

патріотичного виховання молоді на 2018 рік
затвердженого  наказом  Мінмолодьспорту
від 15.03.2018  № 1126  

2.1.3. Всеукраїнський  семінар,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної  гри  "Сокіл"  ("Джура"),
"Український кордон – 2018"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  27  по  29  березня  2018  року
Мінмолодьспорт  спільно  з  департаментом
внутрішньої  та  інформаційної  політики
Львівської  обласної  державної  адміністрації
провели Всеукраїнський семінар у Львівській
обл.

2.1.4. просвітницько-інформаційні  лекції-бесіди,
спрямовані  на  національно-патріотичне
виховання  для  представників  дитячих  та
молодіжних громадських організацій

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проведено  зустріч-дискусію  на  тему
«Порозуміння між українцями та поляками»
до 75 років з дня смерті сотника Армії УНР,
подільського  отамана  та  майора  Війська
Польського,  Якова  Гальчевського.
(21.03.2018) 

3. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

3.1 Участь  в  роботі  Громадської  ради  при
Міністерстві,  інші  форми  спільної
діяльності 
наради-зустрічі  з  представниками  інститутів
громадянського суспільства
(у т. ч. Громадською радою при Міністерстві
молоді  та  спорту  України)  щодо  актуальних
питань  національно-патріотичного  виховання
дітей та молоді

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Протягом  січня  –  березня  2018  року
проведено  понад  16  зустрічей  із
представниками  інститутів  громадянського
суспільства  щодо  актуальних  питань
національно-патріотичного  виховання  дітей
та молоді.

4. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ
4.1 Розміщення  інформаційних  матеріалів

щодо  діяльності  Міністерства,
проведення прес-конференцій, брифінгів

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Розміщено  6  оголошень  на  сайті
Мінмолодьспорту  щодо  діяльності  відділу  та
заходів національно-патріотичного виховання 
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Начальник відділу
національно-патріотичного виховання                                                                                                                    М. П. Ляхович
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