
 

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 ІІ 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 2016 – 2020 роки"

На виконання п. 1 доручення 
Прем'єр-міністра України від
29.10.2015  № 42198/1/1-15 
до Указу Президента України

відділ національно-
патріотичного

виховання

протягом
періоду



від 13.10.2015 
№ 580 "Про Стратегію 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 
2016 – 2020 роки"

проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про  затвердження  Державної  цільової
соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки"

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

щодо наказів
проект  наказу  Міністерства  освіти  і  науки,
Міністерства  молоді  та  спорту  "Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнську
дитячо-юнацьку  військово-патріотичну  гру
"Сокіл" ("Джура")

відділ національно-
патріотичного

виховання

протягом
періоду

Проект  наказу
розроблено
Мінмолодьспорт
спільно  із
громадськими
об'єднаннями  та
направлено  для
подальшого
погодження  до
МОН  (лист  від
31.01.2017
№ 879/13

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)
засідання оргкомітетів, наради, робочі групи
тощо
проведення заходів:
Всеукраїнський  форум,  спрямований
налагодження  співпраці  між  органами
державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими об’єднаннями
з  питань  національно-патріотичного

Указ Президента України від 
13.10.2015 року № 580 «Про 
Стратегію національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016 – 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада квітня 
2017 року 

Управління у
справах сім'ї та

молоді Київської
ОДА
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виховання, "Співпраця 2017" 2020 роки», розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану 
заходів щодо національно-
патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Тренінг Гурби – Антонівці – 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 квітня
2017 року

Відділ із питань
сім'ї та молоді
Тернопільської

ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Поєднані" 

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 квітня -
ІІ декада травня

2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та спорту
Київської МДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Богатир.  Козак.

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада квітня
2017 року

Департамент
внутрішньої та
інформаційної

політики
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Повстанець. Патріот" 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»

Львівської ОДА

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної  гри  "Сокіл"  ("Джура"),
"Український кордон – 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 квітня
2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та спорту
Київської МДА

Всеукраїнська  конференція,  спрямована  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "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 30.11.2016  року № 898 
«Про затвердження плану 
заходів щодо національно-
патріотичного виховання 
молоді на 2017 рік»

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада квітня
2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та спорту
Київської МДА

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Карпатська Україна"

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада
квітня 2017 року

Управління
молоді  та

спорту
Закарпатської
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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»

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

II - III декада
квітня 2017 року

Управління у
справах сім'ї та

молоді
Донецької ОДА 

 Всеукраїнська акція,спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
військово-патріотичними клубами, "Оборонна
свідомість: Карпатська 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

ІІІ декада
квітня 2017 року

Управління
молоді  та

спорту
Закарпатської

ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Гурби –  Антонівці – 2017" 

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІІ декада квітня
- І декада травня

2017 року

Відділ із питань
сім'ї та молоді
Тернопільської

ОДА
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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»

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
збільшення чисельності молоді, що готова до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України, "Захист
патріотів України – Харків" 

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 травня
2017 року

Департамент у
справах молоді 

та спорту
Харківської

ОДА

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Молодь   -  за
безпечний світ" 

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 травня
2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та спорту
Київської МДА

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на збільшення чисельності молоді, що готова
до  виконання  обов’язку  із  захисту
незалежності  та  територіальної  цілісності

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

І декада травня
2017 року

 Управління
молоді та порту

Івано-
Франківської
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України,  "Захист  патріотів  України  –  Івано-
Франківськ" 

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»

ОДА

Всеукраїнський  табір,   спрямований  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації  проти  України,  "Чорноліська  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

І декада травня
2017 року

Управління
освіти, науки,

молоді та спорту
Кіровоградської

ОДА

Всеукраїнський  форум,  спрямований  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

ІІ декада травня
2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та
спорту 

Чернівецької
ОДА

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
залучення молоді до активної участі у заходах
щодо  національно-патріотичного  виховання,
які  проводяться  громадськими  об'єднаннями,

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ декада травня
2017 року

Управління у
справах сім'ї та

молоді
Донецької ОДА
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"Патріотичне літо – 2017" 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»

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
залучення  дітей  та  молоді  до  відтворення
історичних  подій,  пов'язаних  з  історією
боротьби  за  незалежність  України,
"Патріотичні музеї" 

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  травня
2017 року

Управління
молоді та спорту
Луганської ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Патріотичні
екскурсії по Україні" 

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 - ІІІ декада
травня 2017 року

Управління
молоді та спорту
Дніпропетровсь-

кої ОДА

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на  формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Сотник" 

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІІ декада травня
2017 року

Департамент
освіти і науки,

молоді та спорту
Київської МДА
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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»

Всеукраїнська  акція,  спрямована  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

ІІІ декада травня
2017 року

Департаменту
освіти, науки та

молодіжної
політики

Івано-
Франківської

ОДА

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований
на  залучення  молоді  до  активної  участі  у
заходах  щодо  національно-патріотичного
виховання,  які  проводяться  військово-
патріотичними  клубами,  "Навчання
інструкторів  та  організаторів  методам
військово-патріотичного  виховання  за
стандартами НАТО" 

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 травня
2017 року

Управління
молоді та спорту
Луганської ОДА

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІІ декада травня
2017 року

Управління
сім'ї, молоді та

спорту
Житомирської
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патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), "Джура  –
Десантник – Нащадки козацької слави" 

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»

ОДА

Всеукраїнський  тренінг,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Окрилені
Україною – Рівне" 

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  червня
2017 року

Управління у
справах молоді

та спорту
Рівненської ОДА

Міжнародний  вишкіл,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Соборність" 

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  -  ІІІ  декада
червня  2017
року

Управління
молоді та спорту
Луганської ОДА

Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
залучення молоді до активної участі у заходах
щодо  національно-патріотичного  виховання,
які  проводяться  громадськими  об'єднаннями,

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

відділ
національно-

патріотичного
виховання

ІІ  -  ІІІ  декада
червня  2017
року

Управління  у
справах  молоді
та  спорту
Волинської ОДА
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"Хорунжий" 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»

просвітницько-інформаційні  лекції-бесіди,
спрямовані  на  національно-патріотичне
виховання  для  представників  дитячих  та
молодіжних громадських організацій

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

(щомісяця)

Український
інститут

національної
пам'яті,

громадська
ініціатива
"Освітня

асамблея"

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 поліпше-ння 
національно-патріо-тичного 
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
громадянського

суспільства

                  Начальник відділу 
національно-патріотичного виховання                                                                                                      М. П. Ляхович
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