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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від                            2023 р. №  

Київ 

Про утворення Координаційної ради з питань утвердження української 

національної та громадянської ідентичності 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Утворити Координаційну раду з питань утвердження української 

національної та громадянської ідентичності у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань утвердження 

української національної та громадянської ідентичності, що додається. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 524 «Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання» 

(Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1978); 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1188 

«Про зміну складу Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного  

виховання»  (Офіційний    вісник   України,   2015 р .,   № 94, ст. 3223); 

пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  20  квітня  2016 р.  

№ 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360); 

розпорядження  Кабінету   Міністрів  України   від 5  жовтня   2016 р. № 715 

«Про зміну складу Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного   

виховання»   (Офіційний   вісник   України, 2016 р., № 82, ст. 2709); 

постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 21 «Про 

внесення  змін  до постанови Кабінету  Міністрів  України  від 22  липня 2015 р. 

№ 524 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 7, ст. 344). 

 

Прем’єр-міністр України                                                      Д. ШМИГАЛЬ 



Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України     

від   2023 р. № 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань утвердження української національної та 

громадянської ідентичності 

  Міністр Кабінету Міністрів України, голова Координаційної ради 

  Міністр молоді та спорту, заступник голови Координаційної ради 

  Заступник Міністра молоді та спорту, секретар Координаційної ради 

  Перший заступник Міністра у справах ветеранів 

  Заступник Міністра освіти і науки 

  Заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань 

європейської інтеграції 

  Заступник Міністра оборони 

  Заступник Міністра соціальної політики 

  Заступник Міністра фінансів 

  Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті  

  Заступник Голови Національної поліції – керівник патрульної поліції 

  Заступник Голови Державної служби ДСНС з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації 

  Заступник Голови Державної прикордонної служби 

  Перший заступник директора Департаменту освіти, науки та спорту 

Міністерства внутрішніх справ 

  Начальник Управління медичних кадрів, освіти і науки Міністерства 

охорони здоров’я 

  Завідувач сектору забезпечення роботи Національної комісії з питань 

закордонних українців Міністерства закордонних справ 

  Начальник відділу інформаційного та культурного забезпечення управління 

по роботі з особовим складом департаменту персоналу Головного управління 

Національної гвардії 

  Директор Інституту народознавства Національної академії наук 

  Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 

Національної академії наук 
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  Завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук 

  Завідувач  відділу  Інституту  політичних  і етнонаціональних  досліджень  

ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук 

  Завідувач лабораторії національно-патріотичного виховання Інституту 

проблем виховання Національної академії педагогічних наук  

  Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

(за згодою) 

  Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за 

згодою) 

  Заступник Керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної 

мови (за згодою) 

  Представник Служби безпеки України (за згодою) 

         Представник Офісу Президента України (за згодою) 

         Народні депутати України (за згодою) 

         Керівники структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 

до повноважень яких належить питання утвердження української національної 

та громадянської ідентичності 

  Представники підприємств, установ, організацій (за згодою) 

  Представники молодіжних організацій, пластового руху в Україні та Спілки 

Української Молоді, що відновили свою діяльність в Україні із здобуттям 

незалежності (за згодою) 

  Представники всеукраїнських громадських організацій, які беруть участь у 

формуванні та реалізації державної політики у сфері утвердження української 

національної та громадянської ідентичності відповідно до законодавства (за 

згодою)   

____________________ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України       

від   2023 р. № 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань утвердження української 

національної та громадянської ідентичності 

1. Координаційна рада з питань утвердження української національної та 

громадянської ідентичності (далі – Координаційна рада) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з 

метою участі в оцінюванні ефективності державної політики у сфері 

утвердження української національної та громадянської ідентичності. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 

Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

1) сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади 

у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; 

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань, що 

виникають під час реалізації державної політики у сфері утвердження 

української національної та громадянської ідентичності, підвищення 

ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у 

зазначеній сфері; 

3) удосконалення нормативно-правової бази у сфері утвердження 

української національної та громадянської ідентичності.  

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) відстежує стан виконання законів України, постанов Верховної Ради 

України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

інших нормативно-правових актів у сфері утвердження української національної 

та громадянської ідентичності; 

2) бере участь в оцінюванні ефективності державної політики у сфері 

утвердження української національної та громадянської ідентичності; 

3) бере участь у підготовці, розгляді та внесенні пропозицій, висновків, 

рекомендацій до Стратегії утвердження української національної та 

громадянської ідентичності, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Державної цільової програми з утвердження української національної та 

громадянської ідентичності, інших нормативно-правових актів у цій сфері; 

4) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства у сфері утвердження української національної та громадянської 

ідентичності; 

5) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та 

громадянської ідентичності; 

6) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у 

сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.  

5. Координаційна рада має право: 

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), а також 

незалежних експертів (за згодою); 

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи; 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів. 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями. 

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів 

України. До складу Координаційної ради входять голова, заступник голови, 

секретар та члени Координаційної ради. 

8. Голова Координаційної ради затверджує її персональний склад. Члени 

Координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за 

рішенням голови Координаційної ради в разі потреби, але не рідше одного разу 

на квартал. Засідання Координаційної ради проводить голова Координаційної 

ради, а у разі відсутності голови – його заступник.  

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради вносять 

голова та члени Координаційної ради. 
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Секретар Координаційної ради забезпечує підготовку матеріалів для 

розгляду на засіданні Координаційної ради.  

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні більш як половина її членів. 

Голова Координаційної ради може прийняти рішення про проведення 

засідання Координаційної ради у режимі реального часу (онлайн) з 

використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет або  про 

участь члена Координаційної ради в такому режимі у засіданні Координаційної 

ради. 

10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та 

рекомендації з питань, що належать до її компетенції. 

Пропозиції та рекомендації, розроблені Координаційною радою, 

вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина її членів, 

присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

Пропозиції та рекомендації, схвалені Координаційною радою, 

оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та 

секретарем Координаційної ради і надсилається членам Координаційної ради та 

Кабінетові Міністрів України протягом трьох робочих днів. 

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання. 

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект 

якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх 

повноважень.  

12. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення роботи Координаційної ради здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. 

 ____________________ 


	____________________

