
 

 
 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________ 

 
 

Про внесення змін до календарного плану заходів щодо 

національно-патріотичного виховання молоді на 2020 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту   

від 23.07.2020 № 707 (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), доповідної записки начальника відділу національно-

патріотичного виховання Слюсаря Є. П. від 02.11.2020 № 740/15/20 

,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до календарного плану заходів щодо національно-

патріотичного виховання молоді на 2020 рік, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 23 липня 2020 року № 707 (зі змінами), виклавши його у 

новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Міністра   

 

Марина ПОПАТЕНКО 

 

                                                                       

 

 

 



Код відомчої класифікації                340

Код програмної класифікації           3401070

Код економічної класифікації          2210, 2240

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту 

від 23 липня 2020 р. № 707                                                             

(у редакції наказу Мінмолодьспорту                                              

від _________________ № _______)

у сумі 3 000 000 (три мільйони) грн 00 коп

Заступник Міністра                         Марина ПОПАТЕНКО

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді

на 2020 рік

Міністерство молоді та спорту України

м. Київ
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча та 

нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1 670,00 450,00 305,00 125,00 50,00

1.
Освітньо-виховні заходи, 

спрямовані на: 

1 295,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045,80 0,00 125,00 125,00 0,00

1.1.

підготовку громадських 

активістів, які залучаються до 

організації і проведення 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура")

1.1.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школи виховників джур – V", 

спрямований на підготовку 

громадських активістів, які 

залучаються до організації і 

проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура") (ІІІ декада жовтня 2020 

року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Київської ОДА

125,00 125,00

1.1.2.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школи виховників джур – VІ", 

спрямований на підготовку 

громадських активістів, які 

залучаються до організації і 

проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура") (І декада грудня 2020 

року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Миколаївської ОДА

125,00 125,00

1.1.3.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

громадських активістів, які 

залучаються до організації і 

проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура") (І декада жовтня 2020 

року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Харківської ОДА

330,00 330,00

1.1.4.

Всеукраїнський  вишкіл для 

тренерів-вихователів із 

організації національно-

патріотичних ігор, спрямований 

на підготовку громадських 

активістів, які залучаються до 

організації і проведення 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура") (ІІ-ІІІ декади 

листопада 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Вінницької ОДА

311,00 311,00
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча та 

нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1.2.

збільшення чисельності молоді, 

готової до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України

1.2.2.

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 (ІІ-ІІІ декада 

жовтня 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Миколаївської  ОДА

340,00 340,00

1.3.

формування ціннісних 

орієнтирів і громадянської 

самосвідомості 

1.3.1

Всеукраїнський тренінг, 

спрямований на формування 

ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості 

"Гурткова система"  (ІІ-ІІІ декади 

листопада 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

32,30 32,30

1.3.2.

Всеукраїнський тренінг, 

спрямований на формування 

ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості, 

"Організація національно-

патріотичних вишколів"(ІІ декада 

листопада 2020 року )

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

32,50 32,50

2.
Інформаційно-просвітницькі 

заходи, спрямовані на: 

1 404,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 624,20 450,00 180,00 0,00 0,00

2.1.

налагодження конструктивної 

взаємодії між суб’єктами 

національно-патріотичного 

виховання

2.1.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг, 

спрямований на налагодження 

конструктивної взаємодії між 

суб’єктами національно-

патріотичного виховання, 

"Співпраця – 2020" (ІІІ декада 

вересня 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Вінницької ОДА

150,00 150,00
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча та 

нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2.2.

вшанування героїв боротьби 

Українського народу за 

незалежність і територіальну 

цілісність України

2.2.1.

Всеукраїнська теренова гра, 

спрямована на вшанування героїв 

боротьби Українського народу за 

незалежність і територіальну 

цілісність України, "Гурби – 

Антонівці – 2020" (І декада 

вересня 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Тернопільської ОДА

200,00 200,00

2.2.2.

Всеукраїнська конференція, 

спрямована на вшанування героїв 

боротьби Українського народу за 

незалежність і територіальну 

цілісність України, "Вшануй"  (ІІІ 

декада листопада 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

47,40 47,40

2.3.

сприяння консолідації 

українського суспільства 

навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту 

територіальної цілісності 

України

2.3.1.

Всеукраїнська акція, спрямована 

на сприяння консолідації 

українського суспільства навколо 

ідей спільного майбутнього, 

захисту територіальної цілісності 

України "Покрова Героїв. 

Донеччина" (ІІ декада жовтня 

2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Донецької ОДА

180,00 180,00

2.4.

збільшення чисельності молоді, 

готової до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України

2.4.1.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на збільшення 

чисельності молоді, готової до 

виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної 

цілісності України, "Джура – 

Прикордонник" (ІІІ декада серпня 

2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Хмельницької ОДА

576,80 576,80
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча та 

нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2.4.2.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на збільшення 

чисельності молоді, готової до 

виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної 

цілісності України, "Джура  – 

Десантник" (І декада вересня 

2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Житомирської ОДА

250,00 250,00

3.
Культурологічні заходи, 

спрямовані на: 

50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00

3.1.

формування національно-

культурної ідентичності, 

національно-патріотичного 

світогляду, збереження та 

розвитку духовно-моральних 

цінностей Українського народу

3.1.1.

Всеукраїнська акція, спрямована 

на формування національно-

культурної ідентичності, 

"Андріївські вечорниці"  (ІІ 

декада грудня 2020 року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний підрозділ із 

питань молоді та спорту 

Сумської ОДА

50,00 50,00

4. Експертно-аналітичні заходи: 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0 0 0 0 0

4.1.

Соціологічне дослідження у сфері 

національно-патріотичного 

виховання (протягом року)

відповідно до Указу Президента 

України від 18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Міністерство молоді та 

спорту

250,00 250,00

Начальник відділу національно-патріотичного виховання                                                                                                                                                                 

"____" _______________ 2020 року

Євген СЛЮСАРЬ
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