
ПОГОДЖУЮ 

Перший заступник Міністра 

молоді та спорту України 

 
_______________  І. ГОЦУЛ 
 

"____" ____________ 2019 року 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

відділу національно-патріотичного виховання 

з виконання Плану роботи Міністерства молоді та спорту України за 4 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 Мінмолодьспортом 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  
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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 зауваження та 

найближчим часом доопрацьований 

проект Концепції буде надіслано на 

повторне погодження до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України. 

 наказів    
 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

 

2.1 Міжнародні 

 акції, фестивалі, конференції, семінари, 

"круглі столи", виставки, конгреси, 

конкурси 

   

 Міжнародна акція, спрямована на 

організацію заходів щодо ознайомлення 

молоді з числа закордонних українців з 

національними традиціями, мовою, 

історією України, "Світове українство" 

відділ національно-

патріотичного виховання 

виконано з 20 по 25 листопада 2018 року 

Мінмолодьспорт спільно управлінням 

молодіжної політики та національно-

патріотичного виховання Київської 

обласної державної адміністрації 

провели захід у с. Княжичі 

Броварського району Київської 

області 
 Міжнародна конференція, спрямована на 

формування у молоді активної 

відділ 

національно-патріотичного 

виконано  Відповідно до наказу 

Мінмолодьспорту від 05.11.2018                      
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громадянської, державницької позиції та 

почуття власної гідності, "День Гідності. 

Вшануй" 

виховання № 5104 зазначений захід змінено за 

змістом реалізації заходу з 

міжнародного на всеукраїнський. 

з 27 по 28 листопада 2018 р. 

Мінмолодьспорт спільно із  

департаментом молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) проводив 

Всеукраїнську конференція,                      

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (Колонна 

зала КМДА). М. Київ, вул. Раїси 

Окіпної, 2 (готель «Турист») 

 

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві) 
 акції, фестивалі, конференції, семінари,  

"круглі столи", виставки, конгреси, 

конкурси  

   

 Всеукраїнська акція, спрямована на 

сприяння консолідації українського 

суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної 

цілісності України, "Покрова Героїв 

відділ 

національно-патріотичного 

виховання 

виконано 12 по 14 жовтня 2018 року 

Мінмолодьспорт спільно із  

управлінням молоді та спорту 

Луганської обласної державної 

адміністрації проведено захід у 

Луганській області м. 

Сєверодонецьку,    проспект  

Центральний, 59 

 
 Всеукраїнський форум, спрямований на 

координацію інформаційно-

просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання, 

"Студентство – авангард 

державотворення"  

відділ 

національно-патріотичного 

виховання 

виконано з  22 по 24 листопада 2018 року. 

Мінмолодьспорт спільно із  

управлінням молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання 

Київської обласної державної 

адміністрації провели захід в 
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Київській обл., смт. Козин, 

вул. А. Солов'яненка, 369, оздоровчий 

комплекс «Пролісок». 

 
 Всеукраїнська акція, спрямована на 

вшанування героїв боротьби Українського 

народу за незалежність і територіальну 

цілісність України, "Поєднані". 

відділ 

національно-патріотичного 

виховання 

виконано З 09 жовтня по 27 листопада 2018 

року проведено захід. 27 листопада 

2018 року відбулась презентація 

відеороликів, Мінмолодьспорт 

спільно із  департаментом молоді та 

спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) м. Київ, вул. 

Ю. Іллєнка (Мельникова), 42,  у 

Veteran Hub (відкритий простір для 

ветеранів та громадських організацій)  

 
 Всеукраїнський семінар-тренінг для 

підготовки тренерів «Школи виховників 

Джур» Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), спрямованого на підготовку 

громадських активістів, які залучаються до 

організації і проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

відділ 

національно-патріотичного 

виховання 

виконано  З 16 по 18 листопада 2018 року 

Мінмолодьспортом спільно із 

управлінням сім’ї та молоді 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації проведено захід у м. 

Тернопіль вул. Об’їзна, готель 

«Камелот» 

 Всеукраїнська акція, спрямована на 

формування національно-культурної 

ідентичності, "Андріївські вечорниці" 

відділ 

національно-патріотичного 

виховання 

виконано  З 07 по 09 грудня 2018 року 

Мінмолодьспортом спільно із 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

Донецької обласної державної 

адміністрації проведено 

Всеукраїнську акцію  в Донецькій 

області, м. Маріуполь, бульвар 

Приморський, 19-г, готель 
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«Посейдон», проспект Металургів, 

150, «Український дім» 
 

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 жовтня – грудня 2018 року 

проведено понад 14 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 8 оголошень на сайті 

Мінмолодьспорту щодо діяльності відділу та 

заходів національно-патріотичного 

виховання  
  

 
 

 

 

Начальник відділу 

національно-патріотичного виховання                                                                                                              М. П. Ляхович 


