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ІНФОРМАЦІЯ 

відділу національно-патріотичного виховання 

з виконання Плану роботи Міністерства молоді та спорту України за 2018 рік 
 

№ 

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 

Не 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. Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі надало 

відповідь, що вважає недоцільним 

розроблення та затвердження нової 

Програми  (лист від 25.04.2017  № 3642-

02/13848-03). Мінмолодьспорт направив 

повторно листа на Мінеконом (лист від 



05.10.2017 № 7898/14). 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі повторно надало відповідь щодо 

недоцільності розроблення проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

"Про схвалення Концепції Державної 

цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання  на 2017-2021 роки" 

(лист від 29.11.2017 № 3642-02/43773-03). 

Водночас повідомляємо, що 26.04.2018 в 

приміщенні Мінмолодьспорту 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,   яка   

в  подальшому  забезпечить   підґрунтя   для    

прийняття  

Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 

2017 – 2021 роки та створить організаційні 

умови щодо впровадження та розвитку 

комплексної системи національно-

патріотичного виховання в Україні. 

 наказів щодо реалізації державної політики у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури і 

спорту, національно-патріотичного 

виховання:  

   

  щодо положень     

     

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

2.1. Міжнародні 

 акції, фестивалі, конференції, семінари, 

"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси 

   

 Проведено Міжнародну акцію, спрямовану на 

вивчення сучасних виховних систем у сфері 

національно-патріотичного виховання, 

відділ 

національно-

патріотичного 

виконано з 13 по 19 серпня 2018 року 

Мінмолодьспорт спільно Департаментом 

освіти, науки та молоді Херсонської 



узагальнення та поширення найкращого 

досвіду у цій сфері, "Нащадки вільних"  

виховання обласної державної адміністрації провели 

захід у Херсонській області 

 Міжнародної акції, спрямованої на 

формування у молоді активної громадянської, 

державницької позиції та почуття власної 

гідності, "День Гідності. Вшануй"  

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

виконано Відповідно до наказу Мінмолодьспорту 

від 05.11.2018  № 5104 зазначений захід 

змінено за змістом 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») 

 Проведено Міжнародну акцію, спрямовану 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 

2.2. Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві) 

2.2.1. засідання оргкомітетів, наради, робочі групи тощо 

 Організаційний супровід проведення 

засідання Міжвідомчої комісії з питань 

національно-патріотичного виховання 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

виконано Організовано засідання Міжвідомчої 

комісії з питань національно-

патріотичного 

виховання, яке відбулося у м. Київ,  вул. 

Володимирська, 2 Національний музей 

історії України, (17.10.2018) 

2.2.2. акції, фестивалі, конференції, семінари,  

"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси 

   

 Проведено 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. 



 Проведено 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 

області 

 Проведено Всеукраїнську теренову гру, 

спрямовану 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 області 

 Проведено 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. 

 Проведено Всеукраїнську конференцію, 

спрямовану 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. 

 Проведено 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. 

 Проведено 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 



 Проведено 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. 

 Проведено 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 

 Проведено 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 

 Проведено 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 

 Проведено 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») 

 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

виконано з 01 по 14 липня 2018 Мінмолодьспорт 

спільно із управлінням молодіжної 

політики та національно-патріотичного 

виховання Київської обласної державної 

адміністрації. 



 Проведено Всеукраїнський табір, 

спрямований на підготовку громадських 

активістів, які залучаються до організації і 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), 

"Джура – Прикордонник"  

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

виконано з 10 по 18 серпня 2018 Мінмолодьспорт 

спільно з департаментом внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської 

обласної державної адміністрації провели 

захід у Львівській обл. 

 Проведено Всеукраїнську гру, спрямовану на 

вшанування героїв боротьби Українського 

народу за незалежність і територіальну 

цілісність України, "Теренова гра "СІЧ – 

сила і честь"  

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

виконано з 20 по 23 вересня 2018 Мінмолодьспорт 

спільно з управлінням у справах сім’ї, 

молоді та спорту Черкаської обласної 

державної адміністрації провели захід у 

Черкаській обл. 

 Проведено Всеукраїнську акцію, спрямовану 

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 

 Проведено 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 Київській обл., смт. Козин,                                   

вул. А. Солов'яненка, 369, оздоровчий 

комплекс «Пролісок». 

 

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 2018 року проведено понад 52 

зустрічі 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 більше 30 оголошень на сайті 

Мінмолодьспорту щодо діяльності відділу та 

заходів національно-патріотичного 

виховання  

 

 

Начальник відділу 

національно-патріотичного виховання                                                                                                                М. П. Ляхович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар   246-62-35 


