
 

ПОГОДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та спорту 
України 
______________ О. Й. Ярема 

______________ 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 ІІІ 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
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:
Організація  Всеукраїнської  акції,
спрямованої  на  підвищення  рівня  знань
про  видатних  особистостей  українського
державотворення, "Заграва"

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 липня 
2017 року 

Управління у
справах молоді

та спорту
Рівненської

ОДА

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого  на  популяризацію
національної  духовно-культурної
спадщини,  "Холодний  яр  –  фестиваль
нескореної Нації" 

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 липня
2017 року

Управління у
справах сім'ї,

молоді та
спорту

Черкаської
ОДА

Організація  Всеукраїнської  акції,
спрямованої  на  залучення  молоді  до
активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
військово-патріотичними клубами, а також
забезпечення  розвитку  волонтерської
діяльності,  "Сучасні  медіа  для

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 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада липня
2017 року

Департамент
сім'ї, молоді та

спорту
Чернігівської

ОДА
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національно-патріотичного виховання" виховання молоді на 2017 рік»

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого на ушанування героїв боротьби
українського  народу  за  незалежність  і
територіальну  цілісність  України,
"Конотопська битва"

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 липня
2017 року

Управління 
молоді та спор

ту Сумської
ОДА

Всеукраїнська акція, спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
"Труханівська Січ"

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 липня
2017 року

Управління  у
справах сім'ї та
молоді
Донецької
ОДА

Організація Всеукраїнської акції, спрямованої
на  поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "Говерла"

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 липня
2017 року

Департамент
освіти і науки,
сім'ї, молоді та
спорту Івано-
Франківської

ОДА

Організація  Всеукраїнського  вишколу,
спрямованого  на  підготовку  громадських
активістів,  які  залучаються  до  організації  і
проведення  Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"),

Указ Президента України від 
13.10.2015 року № 580 «Про 
Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 
2020 роки», розпорядження Кабінету 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ – ІІІ декада
липня 2017

року

Управління у
справах сім'ї,

молоді  та
спорту

Черкаської
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"Джура – Прикордонник" Міністрів України від 30.11.2016  
року № 898 «Про затвердження плану
заходів щодо національно-
патріотичного виховання молоді на 
2017 рік»

ОДА

Організація  Всеукраїнського  табору,
спрямованого  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-
патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Виховний ідеал"

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

 III декада
липня 2017

року

Управління
освіти, науки

та молоді
Херсонської

ОДА 

Організація  Міжнародної  акції,  спрямованої
на  формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Нащадки вільних"

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
липня 2017

року

Управління у
справах сім'ї,

молоді  та
спорту

Миколаївської
ОДА

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого на популяризацію національної
духовно-культурної  спадщини,  "Дунайська
Січ – 2017"

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
липня 2017

року

Управління у
справах сім'ї

молоді  та
спорту

Одеської ОДА
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Організація Всеукраїнської акції, спрямованої
на  підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Відвага – 2017"

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 серпня
2017 року

Управління у
справах сім'ї

молоді  та
спорту

Полтавської
ОДА

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого на популяризацію національної
духовно-культурної спадщини, "Бандерштат –
2017"  

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 серпня
2017 року

Управління 
освіти, науки

та молоді
Волинської

ОДА

Організація Всеукраїнського семінар-тренінгу,
спрямованого  на  підготовку  громадських
активістів,  які  залучаються  до  організації  і
проведення  Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

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 серпня
2017 року

Управління
молоді та

спорту
Дніпропет-

ровської ОДА 

Організація  Всеукраїнського  табору,
спрямованого  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-
патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Духовність і українська державність"

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 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І-ІІ декада
серпня 2017

року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
Львівської

ОДА
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виховання молоді на 2017 рік»
Організація  Всеукраїнського  табору,
спрямованого  на  збільшення  чисельності
молоді,  що готова до виконання обов’язку із
захисту  незалежності  та  територіальної
цілісності України,
 "Яструб – 2017"

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
серпня 2017

року

Департамент
сім'ї, молоді та

спорту
Чернігівської

ОДА

Організація  Всеукраїнського  тренінгу,
спрямованого  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-
патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Окрилені Україною – Вінниця"

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
серпня 2017

року

Департамент
соціальної та
молодіжної

політики
Вінницької

ОДА

Організація Всеукраїнської акції, спрямованої
на збільшення чисельності молоді, що готова
до  виконання  обов’язку  із  захисту
незалежності  та  територіальної  цілісності
України, "Чорний ліс"

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
серпня  2017
року

Департамент
освіти  і  науки,
сім'ї, молоді та
спорту Івано-
Франківської
ОДА

Організація  Міжнародної  виховної
конференції,  спрямованої  на  формування
ціннісних  орієнтирів  та  утвердження
національно-патріотичної  свідомості  дітей  та
молоді, "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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану заходів 
щодо національно-патріотичного 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ - ІІІ декада
серпня 2017

року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
Львівської

ОДА
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виховання молоді на 2017 рік»
Організація  Всеукраїнського  вишколу  для
тренерів-вихователів  із  організації
національно-патріотичних  ігор  для  молоді,
спрямований  на  підготовку  громадських
активістів,  які  залучаються  до  організації  і
проведення  Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

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
серпня 2017

року

Департамент у
справах молоді 

та спорту
Харківської

ОДА

Організація Всеукраїнського семінар-тренінгу,
спрямованого  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-
патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Семінар для виховників"

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
вересня 2017

року

Департамент
соціальної та
молодіжної

політики
Вінницької

ОДА

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого на ушанування героїв боротьби
українського  народу  за  незалежність  і
територіальну  цілісність  України,  "Олевська
республіка"

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
вересня 2017

року

Управління
сім'ї, молоді та

спорту
Житомирської

ОДА

Організація  Всеукраїнського  табору,
спрямованого  на  залучення  учасників
антитерористичної  операції  на сході  України
до  участі  у  проведенні  заходів  щодо
національно-патріотичного  виховання,  "Герої
Айдару"

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 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
вересня 2017

року

Управління
молоді та

спорту
Луганської

ОДА
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виховання молоді на 2017 рік»
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

ІІ  декада
вересня  2017
року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
Львівської

ОДА

Організація Всеукраїнської акції, спрямованої
на збільшення чисельності молоді, що готова
до  виконання  обов’язку  із  захисту
незалежності  та  територіальної  цілісності
України,  "Оборонна  свідомість:  Олешківська
Січ"

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
вересня  2017
року

Управління
освіти,  науки
та  молоді
Херсонської

ОДА

Організація  Всеукраїнського  фестивалю,
спрямованого 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
вересня  2017
року

Управління  у
справах молоді
та  спорту
Хмельницької
ОДА

Організація  Всеукраїнських  змагань,
спрямованих на  ушанування  героїв  боротьби
українського  народу  за  незалежність  і
територіальну  цілісність  України,  "Теренова
гра "СІЧ – сила і честь"

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 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІІ  декада
вересня  2017
року

Управління у
справах  сім'ї,
молоді та 
спорту
Черкаської 
ОДА
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виховання молоді на 2017 рік»
Організація  Всеукраїнського  форуму,
спрямованого на налагодження співпраці між
органами  державної  влади,  органами
місцевого  самоврядування,  громадськими
об'єднаннями  з  питань  національно-
патріотичного  виховання,  "Патріотизм  і
правопорядок"  

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
вересня 
2017 року

Управління у
справах сім’ї,

молоді та
спорту

Чернівецької
ОДА

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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