
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 ІІ 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 постанови Кабінету Міністрів України
"Про  затвердження  Державної  цільової
соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2017 – 2021 роки"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

Не виконано Згідно  з  Порядком  розроблення  та  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.

Розпоряджень
проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів відділ Проект  нормативно  -  правового  акта  листами



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

національно-
патріотичного

виховання

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.

Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі
надало  відповідь,  що  вважає  недоцільним
розроблення та затвердження нової Програми  (лист
від 25.04.2017  № 3642-02/13848-03).

Щодо 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 Проект  наказу  розроблено  Мінмолодьспорт
спільно  із  громадськими  об'єднаннями   та
направлено  до  МОН  для  розгляду  та
подальшого  погодження  з  відповідними
заінтересованими  органами  виконавчої  влади
(лист від 31.01.2017  № 879/13)

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

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

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

виконано З  11  по  13  квітня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з департаментом освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
провели форум у м. Київ.

2.1.2. Всеукраїнський  тренінг,  спрямований  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Гурби – Антонівці – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  31  березня  по  02  квітня  2017  року
Мінмолодьспорт  спільно  з  відділом  сім'ї  та
молоді  Тернопільської  обласної  державної
адміністрації  провели тренінг у Тернопільській
обл.
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Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Поєднані"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  20  квітня  по  29  травня  2017  року
Мінмолодьспорт  спільно  з  департаментом
освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації)  провели  акцію  у  м.
Київ.

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної  гри  "Сокіл"  ("Джура"),
"Український кордон – 2017" 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  25  по  27  квітня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Київської  обласної  державної  адміністрації
провели форум у Київській обл.  

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Гурби –  Антонівці – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  27  квітня  по  02  травня  2017  року
Мінмолодьспорт  спільно  з  відділом  сім'ї  та
молоді  Тернопільської  обласної  державної
адміністрації  провели  акцію  в  Тернопільській
області.

Всеукраїнський  табір,   спрямований  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації  проти  України,  "Чорноліська  Січ-
2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 05 по 09 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з департаментом освіти,  науки,  молоді
та  спорту  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  провели  захід  у  Кіровоградській
області.

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на збільшення чисельності молоді, що готова
до  виконання  обов’язку  із  захисту
незалежності  та  територіальної  цілісності
України,  "Захист  патріотів  України  –  Івано-
Франківськ"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 06 по 08 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  освіти,  науки  та
молодіжної  політики  Івано-Франківської
обласної державної адміністрації  провели захід
в Івано-Франківській обл.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
збільшення чисельності молоді, що готова до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України, "Захист
патріотів України – Харків"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 07 по 09 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  у  справах  молоді  та
спорту  Харківської  обласної  державної
адміністрації провели акцію у Харківській обл.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної

відділ
національно-

патріотичного

виконано З 22 по 25 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  і  спорту
Дніпропетровської  обласної  державної
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свідомості  дітей  та  молоді,  "Патріотичні
екскурсії по Україні"

виховання адміністрації провели акцію у м. Дніпро.

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
залучення  дітей  та  молоді  до  відтворення
історичних  подій,  пов'язаних  з  історією
боротьби  за  незалежність  України,
"Патріотичні музеї"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 15 по 17 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Луганської  обласної  державної  адміністрації
провели форум у Луганській обл. 

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на  залучення  молоді  до  активної  участі  у
заходах  щодо  національно-патріотичного
виховання,  які  проводяться  військово-
патріотичними  клубами,  "Навчання
інструкторів  та  організаторів  методам
військово-патріотичного  виховання  за
стандартами НАТО"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 18 по 21 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Луганської  обласної  державної  адміністрації
провели семінар-тренінг у Луганській обл.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Карпатська Україна"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 26 по 27 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Закарпатської обласної державної адміністрації
провели фестиваль у Закарпатській області.

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на  формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Сотник"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 26 по 28 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з департаментом освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
провели семінар-тренінг у м. Києві.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), "Джура  –
Десантник – Нащадки козацької слави"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 22 по 26 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням  сім'ї,  молоді та спорту
Житомирської обласної державної адміністрації
провели акцію у Житомирській області.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Молодь   -  за
безпечний світ"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 28 по 31 травня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з департаментом освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
провели акцію у   м. Києві.
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Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
розширення  сфери  застосування  української
мови, "Гранослов"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 08 по 10 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з департаментом освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
провели акцію у м. Києві.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
популяризацію  національної  духовно-
культурної спадщини, "Зашків"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 16 по 18 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  внутрішньої  та
інформаційної  політики  Львівської  обласної
державної  адміністрації  провели  фестиваль  у
Львівській обл.

Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
залучення молоді до активної участі у заходах
щодо  національно-патріотичного  виховання,
які  проводяться  громадськими  об'єднаннями,
"Хорунжий"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 15 по 24 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням освіти,  науки  та молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Волинській обл.

Всеукраїнський  тренінг,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Окрилені
Україною – Рівне"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 14 по 16 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  у  справах  молоді  та
спорту  Рівненської  обласної  державної
адміністрації  провели  тренінг  у  Рівненській
області.

Всеукраїнський форум, спрямований на 
залучення молоді до активної участі у заходах 
щодо національно-патріотичного виховання, 
які проводяться громадськими об'єднаннями, 
"Схід-Захід: міжрегіональне партнерство"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 17 по 19 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї та молоді
Донецької  обласної  державної  адміністрації
провели форум у Донецькій обл. 

Міжнародний  вишкіл,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Соборність"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 16 по 26 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Луганської  обласної  державної  адміністрації
провели вишкіл у Луганській обл.

Всеукраїнський табір, спрямований на 
формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді, "Берестечко – 
2017" 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 16 по 18 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням освіти,  науки  та молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Рівненській обл.

Всеукраїнська акція,спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо

відділ
національно-

виконано З 23 по 25 червня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
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національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
військово-патріотичними клубами, "Оборонна
свідомість: Карпатська Січ"

патріотичного
виховання

Закарпатської обласної державної адміністрації
провели акцію у Закарпатській області

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Богатир.  Козак.
Повстанець. Патріот"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
вересень 2017

року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 14.04.2017 № 1559 захід перенесено
на  вересень  2017  року  у  зв’язку  з
організаційними питаннями 

Всеукраїнська  конференція,  спрямована  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "Координація"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
липень 2017

року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 14.04.2017 № 1559 захід перенесено
на липень 2017 року у зв’язку з організаційними
питаннями

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
розширення  сфери  застосування  української
мови, "День рідної мови"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
жовтень 2017

року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 12.05.2017 № 1938 захід перенесено
на  жовтень  2017  року  у  зв’язку  з
організаційними питаннями

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "Говерла"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
липень 2017

року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 14.04.2017 № 1559 захід перенесено
на липень 2017 року у зв’язку з організаційними
питаннями

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
налагодження  співпраці  між  органами
державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими  об'єднаннями
з  питань  національно-патріотичного
виховання, "Патріотизм і правопорядок"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
вересень 2017

року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 12.05.2017 № 1938 захід перенесено
на  вересень  2017  року  у  зв’язку  з
організаційними питаннями

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
залучення молоді до активної участі у заходах
щодо  національно-патріотичного  виховання,
які  проводяться  громадськими  об'єднаннями,
"Патріотичне літо – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

скасовано Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 07.06.2017 № 2407 захід  виключено
з  календарного плану заходів на 2017 рік

2.1.3. просвітницько-інформаційні  лекції-бесіди,
спрямовані  на  національно-патріотичне

відділ
національно-

виконано -  проведення  лекції  в  рамках  круглого
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виховання  для  представників  дитячих  та
молодіжних громадських організацій

патріотичного
виховання

столу  з  національно-патріотичного  виховання
дітей  та  молоді  "Єдина  нація,  сильна  країна"
(ДПУ  Міжнародний  дитячий  центр  "Артек"
м. Київ, Пуща Водиця) (27.04.2017);
-  проведення  лекції  під  час  Рівненського
регіонального  форуму  українських
патріотичних справ "Ми – українці" за сприяння
Міжнародної  благодійної  установи  "Центр
національного відродження" (28.04.2017 );
-   інформаційно-просвітницька  бесіда  під  час
Всеукраїнської  акції,  спрямованої  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Гурби – Антонівці – 2017", (01.05.2017);
-  проведення  лекції  для  конструктивної
взаємодії  між  суб’єктами  національно-
патріотичного  виховання  під  час
Всеукраїнського  фестивалю,   спрямованого  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність  України,  "Карпатська  Україна",
(26.05.2017);
-  проведення  лекції-бесіди  під  час
Всеукраїнського  тренінгу,  спрямованого  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Окрилені Україною
– Рівне", (17.06.2017);
-  проведено  інформаційно-просвітницьку
лекцію  в  рамках  Всеукраїнського  табору,
спрямованого на залучення молоді до активної
участі  у  заходах  щодо  національно-
патріотичного  виховання,  які  проводяться
громадськими  об'єднаннями,  "Хорунжий",
(18.06.2017). 
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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 2017 року проведено
понад  18  зустрічей  із
представниками  інститутів  громадянського
суспільства  щодо  актуальних  питань
національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді.

4. ПОЗАПЛАНОВА РОБОТА

4.1 Проведення заходів
Нарада  по  Всеукраїнському   форуму,
спрямованому  на  підготовку  громадських
активістів,  які  залучаються  до  організації  та
проведення  "Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної  гри "Сокіл" ("Джура),
"Український кордон-2017.

Узгоджувальна  нарада  представників
структурних підрозділів Генерального штабу
 та видів  (родів)  військ 9 сил Збройних Сил
України  з  питань  удосконалення  воєнно-
історичної  роботи  та  національно-
патріотичного виховання особового складу та
молоді 

Участь  у  круглому  столі  щодо  підготовки
Всеукраїнської  акції  спрямованої   на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді  "Молодь  -  за

Ляхович М.П.
Погуляй С.Г.

Ляхович М.П.

Коновалюк О.О.

проведено

участь

участь

13.04.2017 - нарду в приміщенні 
 Мінмолодьспорт, вул. Еспланадна, 42              
о. 12.00, ІІІ поверх, 313 каб.

27.04.2017 Участь у нараді. 
Генеральний штаб  Збройних  Сил  України,
м. Киїів, Повітрофлоьський проспект, 6.

28.04.2017 - Участь у круглому столі в 
приміщенні  Інституту державного управління
у  сфері цивільного захисту,   м. Київ,               
вул. Вишгородська, 21
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безпечний світ"

Нараді на закупівлю послуг щодо здійснення
репрезентативного  соціологічного
дослідження  формування  української
громадянської  ідентичності  на  основі
національних  цінностей  за  процедурою
відкритих торгів.

Засідання  головного  штабу  з  організації  та
проведення  ІІІ  (Всеукраїнського)  етапу
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри "Сокіл" (Джура") 

Виїзне засіданні колегії  Міністерства молоді
та спорту України 

Прес-конференція,  присвячена  завершенню
виконання  пілотного  проекту  «Встановлення
відзнак на честь Героїв Небесної Сотні», який
виконується  за  підтримки  Міжнародного
фонду «Відродження»

Міжвідомча робоча зустріч у колі причетних
органів  державної   влади  для  наповнення
Національної  доповіді  України  в  рамках
проходження  третього  циклу Універсального
періодичного огляду Ради ООН з прав людини

Ляхович М.П.
Коновалюк О.О

Ляхович М.П.
Коновалюк О.О.

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

проведено

участь

участь

участь

участь

04.05.2017 - нарду в приміщенні 
 Мінмолодьспорт, вул. Еспланадна, 42,
 о. 10.00,  ІІІ поверх, 313 каб.

30.05.2017  -  участь  у  засіданні  головного
штабу  в  залі  засідань  колегії  МОН
З 11.00 до 12.30,  м. Київ,  пр. Перемоги, 10.

01.06.2017 - в Чернігівській  ОДА
м. Чернігів, вул. Т. Шевченка, 7

08.06.2017 - участь у прес-конференції,
Український кризовий медіа-центр 
вул. Хрещатик 2, будівля «Українського дому»

27.06.2017 – участь у Міжвідомчій робочій 
зустрічі в приміщенні Мінюсту, м. Київ,     
вул. Городецького, 13, о 10.00

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання                                                                                                            М. П. Ляхович

Бондар 246-62-35
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