
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________
                                                                         

Про внесення змін до календарного плану 
заходів щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2019 рік, 
затвердженого наказом Мінмолодьспорту 
від 20.02.2019 № 853 (зі змінами)

Відповідно до Порядку реалізації програм, проектів та проведення 
заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-
патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства молоді та 
спорту України від 03.03.2016 № 808, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами), доповідних записок першого 
заступника Міністра молоді та спорту Гоцула І. від 22.04.2019 № 770/14/19 і від 
24.04.2019 № 805/14/19 н а к а з у ю:

1. Внести до календарного плану заходів щодо національно-
патріотичного виховання молоді на 2019 рік, затвердженого наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 20.02.2019 № 853 (зі змінами), 
зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
молоді та спорту України згідно з розподілом обов'язків.

Міністр                                                                      І. ЖДАНОВ

                                                 



Додаток                                                       
до наказу Мінмолодьспорту
__________№____________

ЗМІНИ
до календарного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2019 рік, 
затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 20.02.2019 № 853 (зі змінами)

Начальник відділу національно-патріотичного виховання                                                                                    М. ЛЯХОВИЧ

№ з/п Заходи
Юридична (законодавча 
та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 
проведення заходу

Усього 
витрат, 

грн
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

            Підпункти 2.1.1 і 2.2.1. календарного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2019 рік викласти у такій редакції:
2.1.1. Всеукраїнський семінар-

тренінг, спрямований на 
налагодження конструктивної 
взаємодії між суб’єктами 
національно-патріотичного 
виховання, "Співпраця – 2019" 
(ІІ декада травня 2019 року)

п. 5 плану дій щодо 
реалізації Стратегії 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
на 2017-2020 роки, 
затвердженого 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 
18.10.2017 № 743

структурний 
підрозділ із питань 
молоді та спорту 
Київської ОДА

270000 150000 120000

2.2.1. Всеукраїнська теренова гра, 
спрямована на вшанування 
героїв боротьби Українського 
народу за незалежність і 
територіальну цілісність 
України, "Гурби – Антонівці – 
2019" (І декада травня 2019 
року)

п. 5 плану дій щодо 
реалізації Стратегії 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
на 2017-2020 роки, 
затвердженого 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 
18.10.2017 № 743

структурний 
підрозділ із питань 
молоді та спорту 
Тернопільської 
ОДА 490000 220000 270000
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