
 

ПОГОДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та спорту 
України 
______________ М. В. Даневич 

______________ 2017 року

          П  Р  О  П  О  З  И  Ц  І  Ї 
відділу національно-патріотичного виховання

  ДО     П  Л  А  Н  У   
роботи Міністерства молоді та спорту України на IV квартал 2017 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

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)

засідання оргкомітетів, наради, робочі групи
тощо
проведення заходів:
Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Школа
геополітичної грамотності"

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  30.11.2016   року  №  898
«Про затвердження плану заходів щодо
національно-патріотичного  виховання
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада
жовтня 

2017 року 

Управління
молоді та

спорту
Сумської ОДА

Організація Всеукраїнської акції, спрямованої
на  формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Богатир.  Козак.
Повстанець. Патріот

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада
жовтня 2017

року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
Львівської

ОДА
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Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
налагодження  співпраці  між  органами
державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими
об'єднаннями  з  питань  національно-
патріотичного  виховання,  "Покрова
Героїв"

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
жовтня 2017

року

Департамент у
справах молоді 

та спорту
Харківської

ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
розширення  сфери  застосування
української мови, "День рідної мови" 

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 30.11.2016  року 
№ 898 «Про затвердження плану заходів
щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
жовтня 2017

року

Управління у
справах сім'ї та

молоді
Донецької

ОДА

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований
на  підвищення рівня  знань про видатних
особистостей  українського
державотворення, "Гальчевський – фест" 

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 30.11.2016  року 
№ 898 «Про затвердження плану заходів
щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
жовтня 2017

року

Управління  у
справах  сім'ї,
молоді   та
спорту
Хмельницької
ОДА

Всеукраїнський  семінар,  спрямований  на
залучення  молоді  до  активної  участі  у
заходах  щодо  національно-патріотичного
виховання, які проводяться громадськими
об'єднаннями,  "Вартові  української
держави"       

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
жовтня 2017

року

Управління 
освіти, науки

та молоді
Волинської

ОДА
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Всеукраїнський  семінар-тренінг,
спрямований  на  збільшення  чисельності
молоді, що готова до виконання обов’язку
із захисту незалежності та територіальної
цілісності  України,  "Захист  патріотів
України – Чернігів"

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

 ІІІ декада
жовтня 2017

року

Департамент
сім'ї, молоді та

спорту
Чернігівської

ОДА

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
розширення  сфери  застосування
української мови "Мова – засіб перемоги" 

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада
листопада
2017 року

Управління
сім'ї, молоді та

спорту
Житомирської

ОДА 

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
розширення  сфери  застосування
української мови, "Етнопедагогіка"

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада
листопада 2017

року

Управління
молоді та

спорту
Сумської ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
ушанування  пам’яті  жертв  окупаційних
режимів, зокрема Голодомору 1932 – 1933
років і масових голодів 1921 – 1923 і 1946
–  1947  років,  депортації  кримсько-
татарського народу  

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І-ІІ декада
листопада 2017

року

Управління
молоді та

спорту
Київської
обласної

державної
адміністрації
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Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
ушанування героїв боротьби українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "День Гідності"

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 30.11.2016  року 
№ 898 «Про затвердження плану заходів
щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
листопада 2017

року

Департамент
освіти і науки

молоді та
спорту

виконавчого
органу

Київської
міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації)
Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
налагодження  співпраці  між  органами
державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими
об'єднаннями  з  питань  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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
листопада 2017

року

Департамент
освіти і науки

молоді та
спорту

виконавчого
органу

Київської
міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації
Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований
на  підвищення рівня  знань про видатних
особистостей українського
 державотворення, "Герої  Базару"  

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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
листопада 2017

року

Управління
сім'ї, молоді та

спорту
Житомирської

ОДА

Всеукраїнський  семінар-тренінг,
спрямований  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-

Указ Президента України від 13.10.2015 
року № 580 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання 

відділ
національно-

патріотичного

І декада грудня
2017 року

Департамент
освіти і науки

молоді та
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патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Семінар для виховників"  

дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

виховання спорту
виконавчого

органу
Київської

міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації

3. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

3.1 Участь  в  роботі  Громадської  ради  при
Міністерстві,  інші  форми  спільної
діяльності 
наради-зустрічі  з  представниками  інститутів
громадянського  суспільства  (у  т.  ч.
Громадською радою при Міністерстві  молоді
та  спорту  України)  щодо  актуальних  питань
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді

Указ Президента України від 12.06.2015
№ 334/2015 "Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді", Указ 
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

інститути
громадянськог
о суспільства

Начальник відділу 
національно-патріотичного виховання                                                                                                      М. П. Ляхович

                       Бондар 246-62-35 
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	ПОГОДЖУЮ

