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назва структурного підрозділу

   ДО     П  Л  А  Н  У   
роботи Міністерства  молоді та спорту України на І 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
Проект постанови  Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України”

Відповідно  до  Указів  Президента
України  від  12.06.2015  року  №  334
"Про  заходи  щодо  поліпшення
національно-патріотичного  виховання
дітей та молоді" та від 13.10.2015 року
№580  "Про  Стратегію  національно-
патріотичного  виховання  дітей  та
молоді на 2016 – 2020 роки", статті 87
Бюджетного  кодексу  України,
розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  від  18.10.2017  №  743  "Про
затвердження  плану  дій  щодо

відділ
національно-

патріотичного
виховання

протягом
періоду



реалізації  Стратегії  національно-
патріотичного  виховання  дітей  та
молоді на 2017-2020 роки" 

розпоряджень

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

2.1 Міжнародні
акції,  фестивалі,  конференції,  семінари,
"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)
 засідання оргкомітетів, наради, робочі 
групи тощо 
акції,  фестивалі,  конференції,  семінари,
"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси
Всеукраїнський  семінар-тренінг,
спрямований  на  налагодження
конструктивної  взаємодії  між  суб’єктами
національно-патріотичного  виховання,
"Співпраця – 2018"

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

лютий
2018 року

Управління
молодіжної
політики та

національно-
патріотичного

виховання
Київської ОДА 

Проведення  Всеукраїнської  конференції,
спрямованої  на  формування  єдиних
стандартів  діяльності у сфері  національно-
патріотичного виховання та інструментів  їх
впровадження, “Координація”

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

березень
2018 року

Управління
молодіжної
політики та

національно-
патріотичного

виховання
Київської ОДА 
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Всеукраїнський  семінар,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної  гри  "Сокіл"  ("Джура"),
"Український кордон – 2018"

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

березень
2018 року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
Львівської ОДА

5. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

5.1 Участь  в  роботі  Громадської  ради  при
Міністерстві,  інші  форми  взаємодії  з
громадськістю 
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
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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 

4


