
ПОГОДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України

_______________ О. Й. Ярема

"____" ____________ 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ
відділу національно-патріотичного виховання

з виконання Плану роботи Міністерства молоді та спорту України за І квартал 2017 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  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України "Про схвалення Концепції Державної
цільової  соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2017 – 2021 роки"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проект нормативно -  правового акта листами
від  28.03.2017  №  2714/14,  №  2715/14,
№ 2717/14,  №2716/14,  №2718/14  направлено
на  повторне  погодження   заінтересованим
органам  виконавчої  влади,  обласним  та
Київській  міській  державним  адміністраціям,
Національній  академії  наук  України  та
Національній  академії  педагогічних  наук
України,  всеукраїнським  асоціаціям  органів
місцевого самоврядування.

розпоряджень

проект постанови Кабінету Міністрів України відділ Згідно  з  Порядком  розроблення  та



"Про  затвердження  Державної  цільової
соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2017 – 2021 роки"

національно-
патріотичного

виховання

виконання  державних  цільових  програм,
затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 № 106,  у
разі  погодження  Концепції  усіма
заінтересованими органами та схвалення її
Кабінетом  Міністрів  України
Мінмолодьспорт  розробить  проект
Державної  цільової  соціальної  програми
національно-патріотичного  виховання  на
2017  –  2021  роки  та  подасть  його  на
розгляд Кабінету Міністрів України.

наказів
проект  наказу  Міністерства  освіти  і  науки,
Міністерства  молоді  та  спорту  "Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнську
дитячо-юнацьку  військово-патріотичну  гру
"Сокіл" ("Джура")

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Відповідно до пункту 3 протоколу наради
від 22 вересня 2016 року "Про реалізацію
Стратегії  національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020
роки",  Мінмолодьспорту  спільно  з
громадськістю  було  обговорено проект
наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України,  Міністерства  молоді  та  спорту
України  від  31.01.2017  №  879/13  "Про
затвердження  Положення  про
Всеукраїнську  військово-патріотичну  гру
"Джура"  та  направлено  даний  проект
Міністерству  освіти  і  науки  України  для
розгляду  та  подальшого  погодження  з
відповідними  заінтересованими  органами
виконавчої влади.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проведено  зустріч  із  студентами
Київського  національного  університету
культури і мистецтв з метою ознайомлення
з  календарним  планом  заходів  щодо
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національно-патріотичного  виховання
молоді на 2017 рік (22.02.217);
участь  в  проведенні  круглого  столу
"Правова,  громадянська  й  політична
свідомість  молоді:  специфіка  прояву  та
шляхи  формування"  в  Київському
національному  університеті  імені
Т. Шевченка (02.03.2017);
участь  у  прес-конференції  щодо  початку
роботи  ІV Всеукраїнського  відкритого
фестивалю-конкурсу  військово-
патріотичної  пісні  "Пам'ять  сердець"
(23.03.2017);
Участь  у  проведенні  обласного  семінару-
практикуму  на  тему:  "Технології
впровадження  Всеукраїнської  дитячо-
юнацької  військово-патріотичної  гри
"Сокіл"  ("Джура")   в  системі
освіти"спільно з  Хмельницьким обласним
центром туризму і краєзнавства учнівської
молоді (29.03.2017).

2.1.1. Всеукраїнський форум, спрямований 
налагодження співпраці між органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими об’єднаннями 
з питань національно-патріотичного 
виховання, "Співпраця 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

Відповідно  до  пункту  5  постанови
Кабінету Міністрів України від 22.02.2016
№116  "Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  здійснення
заходів  державної  політики  з  питань
молоді  та  державної  підтримки
молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій",  календарний  план  заходів
щодо  національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 рік затверджено
наказом Мінмолодьспорт від 22.03.2017  №
1183,  у  зв’язку  з  цим  форум  буде
проведено в квітні 2017 року.

2.1.2. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на відділ Відповідно  до  пункту  5  постанови
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ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Карпатська Січ" 

національно-
патріотичного

виховання

Кабінету Міністрів України від 22.02.2016
№116  "Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  здійснення
заходів  державної  політики  з  питань
молоді  та  державної  підтримки
молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій",  календарний  план  заходів
щодо  національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 рік затверджено
наказом Мінмолодьспорт від 22.03.2017  №
1183,  у  зв’язку  з  цим  фестиваль  буде
проведено в квітні 2017 року.

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Проведено лекцію-бесіду в рамках заходу
"Герої  завжди  поміж  нас",  присвяченому
Дню українського добровольця в публічній
бібліотеці  імені  Лесі  Українки
(16.03.2017).

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  2017  року
проведено  понад  12  зустрічей  із
представниками інститутів громадянського
суспільства  щодо  актуальних  питань
національно-патріотичного  виховання
дітей та молоді.

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання                                                                                                                    М. П. Ляхович
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