
                                                                                                                                                                                          ПОГОДЖУЮ 

Заступник Міністра молоді та  

спорту України  

______________ М. В. Даневич  
 

                                                                                                                                          ______________ 2018 року 

П  Р  О  П  О  З  И  Ц  І  Ї  

_______________________________________ 

назва структурного підрозділу 

 

   ДО     П  Л  А  Н  У    

роботи Міністерства  молоді та спорту України на 4 квартал 2018 року 

                                                                      
№ 

з/п 

Розділ, зміст заходу Підстава для виконання Відповідальні, 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітки 

 

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1.1 Розробка, підготовка пропозицій до проектів 

 актів Кабінету Міністрів України:      
 постанов     
      
 розпоряджень     
 проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України "Про схвалення 

Концепції Державної цільової 

соціальної програми національно-

патріотичного виховання на 2017 – 2021 

роки" 

На виконання п. 1 доручення 

Прем'єр-міністра України від 

29.10.2015                      № 42198/1/1-

15  до Указу Президента України   

від 13.10.2015 № 580 "Про Стратегію 

національно-патріотичного 

виховання дітей   та молоді на 2016 – 

2020 роки" 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

протягом 

періоду 

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

2.1 Міжнародні 

 акції, фестивалі, конференції, семінари, 

"круглі столи", виставки, конгреси, 

конкурси 
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 Міжнародна акція, спрямована на 

організацію заходів щодо ознайомлення 

молоді з числа закордонних українців з 

національними традиціями, мовою, 

історією України, "Світове 

українство" 

Указ Президента України від 

13.10.2015 року № 580 «Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017  року № 743 

«Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки» 

 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Листопад  

2018 року 

Управління 

молодіжної 

політики та 

національно-

патріотичного 

виховання 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 Міжнародна конференція, спрямована 

на формування у молоді активної 

громадянської, державницької позиції 

та почуття власної гідності, "День 

Гідності. Вшануй" 

Указ Президента України від 

13.10.2015 року № 580 «Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017  року № 743 

«Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки» 

 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Листопад 

2018 року 

Департамент 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

обласної 

державної 

адміністрації) 

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві) 

  засідання оргкомітетів, наради, робочі 

групи тощо  

    

 акції, фестивалі, конференції, семінари,  

"круглі столи", виставки, конгреси, 

конкурси 

    

 Всеукраїнська акція, спрямована на 

сприяння консолідації українського 

суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної 

цілісності України, "Покрова Героїв 

Указ Президента України від 

13.10.2015 року № 580 «Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Жовтень 

2018 року 

Управління 

молоді та 

спорту 

Луганської 

обласної 
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розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017  року № 743 

«Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки» 

державної 

адміністрації 

 

 

 Всеукраїнський форум, спрямований на 

координацію інформаційно-

просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання, 

"Студентство – авангард 

державотворення"  

Указ Президента України від 

13.10.2015 року № 580 «Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017  року № 743 

«Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки» 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Листопад 

2018 року 

 Управління 

молодіжної 

політики та 

національно-

патріотичного 

виховання 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 Всеукраїнська акція, спрямована на 

формування національно-культурної 

ідентичності, "Андріївські вечорниці" 

Указ Президента України від 

13.10.2015 року № 580 «Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017  року № 743 

«Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки» 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Грудень 

2018 року 

Департамент 

сім’ї, молоді та 

спорту  

Донецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ 

5.1 Участь в роботі Громадської ради 

при Міністерстві, інші форми 

взаємодії з громадськістю  
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 Проведення нарад-зустрічей з 

представниками інститутів 

громадянського суспільства (у т. ч. 

Громадської ради при Міністерстві 

молоді та спорту України) щодо 

актуальних питань національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді 

 

Укази Президента України від 12 

червня 2015 року № 334 "Про 

заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді" та  

від 13 жовтня 2015 року № 580 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки" та 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18 жовтня 2017 року № 

743-р "Про затвердження плану дій 

щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017—

2020 роки" 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

протягом 

періоду 

інститути 

громадянського 

суспільства 

5.2 Розміщення інформаційних 

матеріалів щодо діяльності 

Міністерства, проведення прес-

конференцій, брифінгів 

    

 Розміщення на офіційному сайті 

Мінмолодьспорту інформаційних 

матеріалів щодо стану реалізації 

національно-патріотичного виховання  

Положення  про Міністерство молоді 

та спорту України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України  від 02.07.2014 №220  

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

протягом 

періоду 

 

 

 

Начальник відділу  

національно-патріотичного виховання                                                                                                      М. П. Ляхович 

 

 

 
 

Бондар 246-62-35  


