
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 ІІ 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

 
розпоряджень

 
проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України "Про схвалення Концепції Державної
цільової  соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2017 – 2021 роки"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконується Мінмолодьспорт направлено лист від 05.10.2017 на
Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі
№  7897/14. Мінекономрозвитку  надало свої
зауваження до проекту акта  листом  від 29.11.2017
№  3642-02/43773-03  та повторно  зазначило  позицію
щодо  недоцільності  розроблення  проекту
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  "Про
схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання  на



2017-2021  роки"  (лист  від  19.03.2018  №  3642-
07/11322-03).  26.04.2018  відбулась  узгоджувальна
нарада  спільно  з  Мінекономрозвитку  з  метою
обговорення  суперечливих  питань  щодо  схвалення
Концепції  Державної  цільової  соціальної  програми
національно-патріотичного виховання  на  2017-2021
роки.  Мінмолодьспортом  враховані  напрацьовані
пропозиції та найближчим часом будуть направлені
до  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі
України з метою подальшого їх погодження.

наказів

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проведено  нараду  із  представниками  національної
поліції  та  громадськими  організаціями  щодо
напрацювання  проекту всеукраїнської  національної
патріотичної гри (02.04.2018);
Участь у засіданні Головного штабу Всеукраїнської 
гри "Сокіл" ("Джура")" (12.04.2018);
Участь  у  нараді  з  представниками  громадських
організацій  по  питанню  створення  "Школи
виховника гри "Сокіл" ("Джура")"(12.04.2018);
Прес-конференція щодо оголошення про проведення
конкурсів  із  визначення  проектів  національно-
патріотичного виховання,  розроблених інститутами
громадянського  суспільства,  для  реалізації  яких
надається фінансова підтримка (16.04.2018);
Проведено  консультацію  із  представниками  ГО
"Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та
волонтерів АТО"(17.05.2018);
Проведено консультацію з  головним редактором 
видавництва «Балтія-Друк» Строля Віргініюсом 
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(24.05.2018)

Проведено консультацію з представниками 
батальйону НГУ  ім. Кульчицького та передано 
матеріали національно-патріотичного спрямування 
(07.06.2018)

2.1.1. Всеукраїнська  конференція,  спрямована  на
формування  єдиних  стандартів  діяльності  у
сфері  національно-патріотичного  виховання
та  інструментів  їх  впровадження,
"Координація"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано з 29 по 31 травня 2018 Мінмолодьспорт спільно із
управлінням  молодіжної  політики  та  національно-
патріотичного  виховання  Київської  обласної
державної  адміністрації  провели  захід  у  Київській
обл.

2.1.2. Всеукраїнська  теренова  гра,  спрямована  на
вшанування  героїв  боротьби  Українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність  України,  "Гурби  –  Антонівці  –
2018"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано з 26  квітня  по  01  травня  2018 Мінмолодьспорт
спільно  із  відділом сім’ї  та  молоді  Тернопільської
обласної  державної  адміністрації  провели  захід  у
Тернопільській обл.

2.1.3. Всеукраїнський  вишкіл,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України, "Джура
– Десантник"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  13  по  18  травня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  сім’ї,  молоді  та  спорту
Житомирської  обласної  державної  адміністрації
провели Всеукраїнський  вишкіл у  Житомирській
обл.

2.1.4. Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
вшанування  героїв  боротьби  Українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Поєднані"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
ІІІ-IV квартал

2018 року 

Наказом  Мінмолодьспорту  від  18.06.2018  №  2785
внесено зміни до календарного плану заходів щодо
національно-патріотичного  виховання  на  2018  рік,
затвердженого  наказом  Мінмолодьспорту  від
15.03.2018 № 1126 (зі змінами)

2.1.5. Всеукраїнський  вишкіл,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та  територіальної  цілісності  України,
"Нащадки  вільних"  імені  князя
К. І. Острозького

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  18  по  23  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Миколаївської  обласної  державної  адміністрації
провели Всеукраїнський  вишкіл у  Миколаївській
обл.

2.1.6. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
формування  національно-культурної

відділ
національно-

виконано З  15  по  17  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  внутрішньої  та
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ідентичності, "Зашків" патріотичного
виховання

інформаційної  політики  Львівської  обласної
державної  адміністрації  провели фестиваль  у
Львівській обл.

2.1.7. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
збереження  та  розвиток  духовно-моральних
цінностей Українського народу, "Всі разом за
сім'ю"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  08  по  11  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  Департаментом  освіти,  науки,  молоді  та
спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської міської державної адміністрації) провели
Всеукраїнський фестиваль у м. Києві

2.1.8. Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України, 
"Хорунжий" імені  полковника  Армії  УНР
П. Болбочана

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  04  по  10  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Волинській обл.

2.1.9. Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та  територіальної  цілісності  України,
"Хорунжий"  імені  засновника  УПА
"Поліська Січ"   Т. Бульби-Боровця

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  11  по  17  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Волинській обл

2.1.10. Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та  територіальної  цілісності  України,
"Хорунжий"  імені  командира  першої  сотні
УПА (ОУН (б)) Г. Перегіняка ("Коробки")

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  18  по  24  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Волинській обл

2.1.11. Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
збільшення  чисельності  молоді,  готової  до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та  територіальної  цілісності  України,
"Хорунжий" імені першого командира УПА
на Волині В. Івахіва («Сонара»)

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 25 червня по 01 липня 2018 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Волинській обл

2.1.12. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
збереження  та  розвиток  духовно-моральних
цінностей Українського народу,  присвячений

відділ
національно-

патріотичного

виконано З  23  по  24  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
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відзначенню  1030-річчя  хрещення  Київської
Русі - України, "Княжий – 2018"

виховання провели фестиваль у Волинській обл

2.1.13. Всеукраїнський  вишкіл  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")

перенесено на
ІІІ квартал
2018 року 

Наказом  Мінмолодьспорту  від  18.06.2018  №  2785
внесено зміни до календарного плану заходів щодо
національно-патріотичного  виховання  на  2018  рік,
затвердженого  наказом  Мінмолодьспорту  від
15.03.2018 № 1126 (зі змінами)

2.1.14. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
формування  національно-культурної
ідентичності, "Дунайська Січ – 2018"

виконано З  28  по  29  червня  2018  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  освіти  і  науки  Одеської
обласної державної адміністрації провели фестиваль
у Одеській обл.

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  квітня  –  червня  2018  року  проведено
понад  12  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 9 оголошень на сайті Мінмолодьспорту щодо
діяльності  відділу  та  заходів  національно-патріотичного
виховання 

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання                                                                                                                    М. П. Ляхович
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	ПОГОДЖУЮ

