
№ 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

8 000,0 0,0 0,0 0,0 540,0 1 620,0 1 135,0 1 770,0 1 270,0 655,0 430,0 580,0 0,0

1. Освітньо-виховні заходи: 3 449,0 0,0 0,0 0,0 540,0 44,0 785,0 710,0 430,0 525,0 150,0 265,0 0,0

1.1. 

(1.1.1.)

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Вартові української держави" (ІІ 

декада листопада 2021 року)

відповідно  до пункту 4.1.2.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Волинської 

ОДА

115,0 115,0

1.2.

Всеукраїнський табір "Літня 

школа стійкості" (І декада 

жовтня 2021 року)

відповідно  до пункту 1.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

370,0 370,0

1.3.

Всеукраїнський форум, 

спрямований на організацію 

інформаційно-просвітницької 

роботи у сфері національно-

патріотичного виховання (ІІІ 

декада вересня 2021 року)

відповідно  до пункту 1.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

350,0 350,0

1.4 

(1.2.3.)

Всеукраїнський національно-

патріотичний форум "Сіверська 

брама" (І декада серпня 2021 року)

відповідно до постанови 

відповідно  до пункту 1.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Чернігівської 

ОДА

100,0 100,0

1.5 

(1.3.1.)

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – V" (ІІІ 

декада травня 2021 року ) 

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Харківської 

ОДА

200,0 200,0

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)" 

ЗМІНИ

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

1.6.

Всеукраїнський тренінг "Фахівець 

з питань національно-

патріотичного виховання" (ІІІ 

декада жовтня 2021 року) 

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Житомирської 

ОДА

175,0 175,0

1.7.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – VІІ" 

(ІІІ декада жовтня 2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Закарпатської 

ОДА

150,0 150,0

1.8.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – VІІІ" 

(І декада листопада 2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Херсонської 

ОДА

150,0 150,0

1.9 

(1.3.5.)

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - І (ІІІ 

декада червня - І декада липня 

2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту 

Кіровоградської ОДА

150,0 150,0

1.10. 

(1.3.6.)

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - ІІ (ІІ-

ІІІ декади липня 2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Чернівецька 

ОДА

200,0 200,0

1.11.   

(1.3.7.)

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - ІІІ  (ІІ-

ІІІ декада серпня 2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Закарпатської 

ОДА

194,0 44,0 150,0

1.12. 

(1.3.8.)

Всеукраїнська акція "Молодь - за 

безпечний світ" (ІІ декада травня 

2021 року)

відповідно  до пункту 3.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Київської 

МДА

340,0 340,0
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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

1.13. 

(1.4.1.)

Всеукраїнський табір "Хорунжий" 

(ІІ декада серпня 2021 року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Волинської 

ОДА

185,0 185,0

1.14. 

(1.4.2.)

Всеукраїнський вишкіл "Нащадки 

вільних" (ІІІ декада червня 2021 

року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Миколаївської 

ОДА

450,0 450,0

1.15. 

(1.4.3.)

Всеукраїнський табір "Запорізька 

Січ" (ІІ декада серпня 2021 року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Запорізької 

ОДА

180,0 180,0

1.16. 

(1.4.4.)

Всеукраїнський військово-

патріотичний вишкіл "Україна 

Єдина" (ІІ-ІІІ декади липня 2021 

року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Луганської 

ОДА

140,0 140,0

2.
Інформаційно-просвітницькі 

заходи: 

3 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 876,0 0,0 1 060,0 340,0 130,0 280,0 315,0 0,0

2.1. 

(2.1.1.)

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Співпраця – 2021" (ІІ-ІІІ декади 

травня 2021 року)

відповідно  до пункту 4.1.2.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту  Київської 

ОДА

220,0 220,0

2.2. 

(2.1.2.)

Всеукраїнська акція "Покрова 

героїв. Донеччина" (ІІ декада 

жовтня 2021 року)

відповідно  до пункту 4.1.2.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Донецької 

ОДА

280,0 280,0

2.3.

Всеукраїнський семінар-тренінг, 

спрямований на налагодження 

конструктивної взаємодії між 

суб’єктами національно-

патріотичного виховання (ІІІ 

декада вересня 2021 року)

відповідно  до пункту 4.1.2.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Сумської ОДА

130,0 130,0
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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. 

(2.2.1.)

Всеукраїнська теренова гра "Гурби 

– Антонівці – 2021" (І декада 

травня 2021 року)

відповідно  до пункту 1.6.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту 

Тернопільської ОДА

250,0 250,0

2.5. 

(2.2.2.)

Всеукраїнська історично-

просвітницька акція "Стежками 

наших героїв" (І-ІІ декади липня 

2021 року)

відповідно  до пункту 1.6.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Рівненської 

ОДА

160,0 160,0

2.6.

Всеукраїнська конференція 

"Вшануй" (ІІ декада листопада 

2021 року)

відповідно  до пункту 1.6.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

220,0 220,0

2.7. 

(2.3.1.)

Всеукраїнський вишкіл "Джура – 

Прикордонник" (ІІ декада вересня 

2021 року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Львівської 

ОДА

800,0 200,0 600,0

2.8. 

(2.3.2.)

Всеукраїнський вишкіл "Джура  – 

Десантник" (ІІІ декада травня 

2021 року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Житомирської 

ОДА

206,0 206,0

2.9. 

(2.3.3.)

Всеукраїнський військово-

спортивний вишкіл "Щит і меч" 

(ІІ-ІІІ декади липня 2021 року)

відповідно  до пункту 2.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Вінницької 

ОДА

300,0 300,0

2.10.

Всеукраїнська конференція "Мова - 

ідентифікатор народу!" (І декада 

листопада 2021 року)

відповідно  до пункту 1.8.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Житомирської 

ОДА

95,0 95,0
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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

2.11.

Всеукраїнська акція "СУМ. 

Діаспора-75" (ІІ-ІІІ декади 

жовтня 2021 року)

відповідно  до пункту 4.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 676

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Київська МДА

340,0 340,0

3. Культурологічні заходи: 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. 

(3.1.1.)

Всеукраїнський фестиваль 

"Зашків" (ІІ декада червня 2021 

року)

відповідно  до пункту 1.6.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 676

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Львівської 

ОДА

350,0 350,0

3.2. 

(3.2.1.)

Всеукраїнський фестиваль "Живий 

словник незалежності" (ІІІ декада 

серпня 2021 року)

відповідно  до пункту 1.1.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

структурний підрозділ 

із питань молоді та 

спорту Київська МДА

500,0 500,0

4. Експертно-аналітичні заходи: 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Соціологічне дослідження щодо 

розвитку сфери національно-

патріотичного виховання та стану 

сформованості громадянської 

ідентичності населення України 

(протягом року)

відповідно  до пункту 3.4.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

Мінмолодьспорт 450,0 450,0

4.2.

Проведення моніторингу 

реалізації проектів (заходів) для 

оцінки ефективності реалізації 

політики у сфері національно-

патріотичного виховання 

(протягом року)

відповідно  до пункту 3.6.  

Державної цільової соціальної 

програми національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673

Мінмолодьспорт 250,0 250,0

Начальник відділу національно-патріотичного виховання                                                                                                                                                                 

"____" _______________ 2021 року

Ольга ЄВТУШОК
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