
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 липня  2017 року                                  № 191 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної цільової  

програми національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді на 2017-2021роки 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну цільову програму національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021роки (додається). 

 

2. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної  

адміністрації забезпечити фінансування районної цільової програми. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну   

комісію районної ради з соціальних питань. 

 

 

 

Голова районної ради                      Б.Кучмій 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

  
 

Повна назва програми Районна цільова програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2021 роки (далі – Програма) 

Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Співрозробники 

програми 

Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю 

апарату райдержадміністрації, відділ культури, туризму та 

культурної спадщини, відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, районний військовий  комісаріат 

Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  

Учасники програми Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю 

апарату райдержадміністрації, відділ культури, туризму та 

культурної спадщини, відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, районний військовий  комісаріат, 

навчальні заклади різних типів і форм власності, 

громадські організації 

Термін реалізації 

Програми 

2017– 2021 роки 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

Районний бюджет, бюджети сільських та селищних рад 

Коштів районного 

бюджету 

1794,0 тис. грн. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Голованівської 

районної ради  

від 21 липня 2017 №191 

 

 
 

Районна цільова програма  

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017-2021 роки 
 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Програма передбачає забезпечення комплексної системної і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 

соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи 

про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави.  

В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля 

консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер 

навчання та виховання. Розроблення програми зумовлено необхідністю 

вдосконалення системи національно-патріотичного виховання на засадах 

національної педагогіки, здатної формувати громадянина, патріота, що 

базується на ціннісному ставленні особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації. 

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну 

концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді,                   

конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з 

реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги 

фінансового забезпечення виконання. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) 

в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, 

державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в 

регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи 

освіти району. 
 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою даної програми є: 
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1) вшанування українських воїнів-учасників антитерористичної 

операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний 

внесок у зміцнення обороноздатності України; 

2) виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська та 

правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку 

Захисника Вітчизни, формування в підростаючого покоління патріотичної 

свідомості та національної гідності; 

3) удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді 

основам військової справи на основі народної педагогіки; 

4) узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки 

молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та 

бойових традиціях українського народу; 

5) створення системи взаємодії з громадськими організаціями 

патріотичного спрямування; 

6) підготовка допризовної молоді з основ надання домедичної 

допомоги. 
 
 

ІІІ.  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до 

визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено 

завдання і заходи (розділи 1-4). 

Головними завданнями є: 

1) формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до 

рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля 

держави; 

2) забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків,  духовної культури особистості, створення умов для формування її 

світоглядної позиції; 

3) формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до 

захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді;  

4) широке залучення молоді до активної участі у національно-

культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної 

культури та національно-етнічних особливостей. 

Завдання програми реалізуються через впровадження системи заходів, 

передбачених у наступних розділах Програми (додаток 1): 

1) вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО, 

національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді; 

2) допризовна підготовка молоді; 

3) військово-професійна орієнтація молоді; 

4) інформаційний супровід.  

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 
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Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному 

середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських 

національно-історичних традицій, патріотичне ставлення до держави, повагу 

до її історії, культури й традицій; сприятиме героїзації осіб, які віддали життя 

за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників 

антитерористичної операції на сході України, що у свою чергу сприятиме 

ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.  
 

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1794,0 тис. грн. 

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет – 1794,0 тис. 

грн. та бюджети згідно з додатком 2. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту районного бюджету та місцевих бюджетів сільських та селищних 

рад на відповідний рік у межах обсягу, затвердженого  місцевими органами 

місцевого самоврядування, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 
 

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ   

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

З метою контролю за виконанням Програми структурні підрозділи 

райдержадміністрацій здійснюють аналіз стану реалізації Програми та 

щороку до 20 січня надають відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації інформацію про хід виконання її заходів. 

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми 

здійснює районна державна адміністрація.  
 

 


