
 
 

 
 

 

 

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 2021 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту   

від 17.03.2021 №  829 (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 березня 2016 року № 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 05.05.2021 № 349/15/21  

  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести до календарного плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від      

17 березня 2021 року № 829 (зі змінами), зміни, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Міністра   

 

Марина ПОПАТЕНКО 

 

                                                                       

 

 

 



№ 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

1.3.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – V" 

(ІІІ декада травня 2021 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

200,0 200,0

1.3.9.

Всеукраїнський семінар 

"Український кордон – 2021" (ІІІ 

декада червня 2021 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

200,0 200,0

ЗМІНИ

до календарного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2021 рік

Додаток                                                        

до наказу Мінмолодьспорту                                          

"Про внесення змін до календарного плану заходів 

щодо національно-патріотичного виховання молоді 

на 2021 рік,  затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту  від 17.03.2021 №  829 (зі 

змінами)" 

Пункти 1.3.1. та 1.3.9. календарного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2021 рік викласти у такій редакції:

Начальник відділу національно-патріотичного виховання                                                                                                                                                                 

"____" _______________ 2021 року

Євген СЛЮСАРЬ
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