
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про утворення робочої групи з метою
формування календарного плану заходів
щодо реалізації державної політики з питань
національно-патріотичного виховання на 2021 рік

Відповідно до Порядку реалізації програм, проєктів 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 в Міністерстві юстиції 
України 25.03.2016 за № 453/28583 (зі змінами), та Порядку формування 
календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді 
та національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства 
молоді та спорту України від 05.04.2019 № 1740, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за № 437/33408 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з метою формування календарного плану 
заходів щодо реалізації державної політики з питань національно-
патріотичного виховання на 2021 рік у складі згідно з додатком.

2. Робочій групі:
1) забезпечити розгляд пропозицій щодо проведення заходів державної 

політики у сфері національно-патріотичного виховання на 2021 рік;
2) рекомендувати Міністерству молоді та спорту України перелік 

основних та резервних заходів з метою включення їх до проєкту календарного 
плану щодо проведення заходів державної політики у сфері національно-
патріотичного виховання на 2021 рік;

3) ухвалити рішення (за потреби) щодо доцільності представлення і 
процедури проведення представлення суб’єктами подання пропозицій поданих 
пропозицій про проведення заходів;

4) ухвалити рішення щодо рекомендованого обсягу коштів на проведення 
заходів у відповідному бюджетному році.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
згідно із розподілом функціональних обов’язків.

Міністр                                                                                             Вадим ГУТЦАЙТ



Додаток
до наказу Мінмолодьспорту
____________ № ________

СКЛАД
робочої групи з метою формування календарного плану заходів

державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на 2021 рік

ПОПАТЕНКО
Марина Миколаївна

– заступник Міністра молоді та спорту, голова робочої 
групи

СЛЮСАРЬ
Євген Петрович

– начальник відділу національно-патріотичного 
виховання Міністерства молоді та спорту, секретар 
робочої групи

Члени робочої групи:

АНДРІЙЧУК
Станіслав Вікторович

– голова молодіжної організації «Пласт – Національна 
Скаутська Організація України» (за згодою)

БАЙКЄНІЧ 
Ганна Василівна

– завідувач сектору методичної роботи Управління 
наукового забезпечення політики національної 
пам'яті Українського інституту національної пам’яті 
(за згодою)

БРУНЬКО
Наталія 
Володимирівна

– представник всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнський громадський рух «За майбутнє», 
член Громадської ради при Міністерстві молоді та 
спорту (за згодою)

ГОРДІЄНКО
Андрій 
Валентинович

– голова громадської організації «Ресурсний центр 
патріотичного виховання «Звитяга» (за згодою)

КОВАЛЬСЬКИЙ
Євген Миколайович

– представник всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Соціальний вектор», заступник голови 
Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту 
(за згодою)

ЛЕВКІВСЬКА
Галина Василівна

– заступник директора департаменту – начальник 
відділу фінансів програм молоді Міністерства 
молоді та спорту

МАКСИМЕНКО
Юрій Йосипович

– заступник начальника юридичного управління - 
начальник відділу правової роботи Міністерства 
молоді та спорту



МОКАН
Василь Іванович

–

2

заступник голови Комітету Верховної Ради України 
з питань молоді і спорту, голова підкомітету з 
питань національно-патріотичного виховання 
Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 
спорту, народний депутат  України (за згодою)

РИБАЛКО
Андрій Петрович

– представник громадської організації «Центр 
суспільних досліджень» (за згодою)

ЯРОШЕНКО
Олександр 
Васильович

– заступник директора державної установи 
«Державний інститут сімейної та молодіжної 
політики» (за згодою)

Начальник відділу 
національно-патріотичного виховання                                         Євген СЛЮСАРЬ
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