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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 
 

«Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання молоді 
на 2017 - 2021 роки» (далі – Програма) розроблена у зв’язку з тим, що в Україні 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді сьогодні є одним із 
пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку 
громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, 
духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна 
реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські 
цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та 
територіальної цілісності України та рідного краю. 

Так, за даними дослідження „Молодь України – 2017”, проведеного на 
замовлення Міністерства молоді та спорту України лише 18,4 % молоді готові 
захищати Україну зі зброєю в руках у разі мобілізації та 40,2 % молодих людей 
підтверджує свою готовність захищати незалежність та територіальну цілісність 
України ненасильницькими методами, такими як волонтерство чи благодійність 

Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити 
майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити 
національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної 
свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції. 

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню 
народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 
трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури 
особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні 
пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, 
свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для 
зростання добробуту народу. З огляду на це, патріотизм є нагальною потребою 
держави, особистості та суспільства. 

Ще одним проблемним питанням напрямку є відсутність системи 
підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної методичної 
бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з дітьми та 
молоддю. 

Низьким, також, на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як 
самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно-
патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше – 
громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного 
виховання підростаючого покоління. 

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і 
цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, 
громадян з формування у людини і громадянина високої національно-
патріотичної свідомості, почуття поваги та відданості своїй державі. 

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути 
покладено ідею зміцнення української державності як консолідуючого чинника 
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розвитку суспільства, шляхом формування патріотизму та відповідальності у 
дітей та молоді. 

Процес трансформаційних змін, який відбувається у сфері національно-
патріотичного виховання молоді, потребує вирішення низки проблем: 

відсутність ефективного механізму реалізації державної політики у сфері 
національно-патріотичного виховання, складовими якого є громадянсько-
патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання; 

брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-
патріотичного виховання; 

брак духовності і моральності у суспільстві; 
наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних 

орієнтирах груп суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються 
протилежні погляди на минуле і майбутнє нації; 

наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості, 
розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних століттями 
бездержавності, тоталітарною добою, голодоморами та політичними репресіями 
української духовно-культурної спадщини та історичної пам'яті; 

незавершеність процесу формування національного мовно-культурного 
простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання; 

відсутність єдиного методичного і термінологічного підходу до процесу 
національно-патріотичного виховання; 

відсутність єдиних стандартів щодо суб’єктів, їх компетенції та 
повноважень, якості їх діяльності у сфері національно-патріотичного виховання; 

відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань 
організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; 

недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у 
сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими 
практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав; 

низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку 
інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання; 

недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-
патріотичного виховання; 

недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації 
та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання. 

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, надання цьому, вкрай важливому для держави 
процесу, системності. 

На сьогодні, першочерговим завданням виконання програми, має стати 
налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних 
державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та 
ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для 
якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді в області.  
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Програма розроблена відповідно до Конституції України; Бюджетного 
кодексу України; Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років»; «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», Указів Президента від 12 червня 2015 
року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; 
постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про 
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді»; наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 
року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Відповідно до пріоритетних напрямків роботи Запорізької обласної 
державної адміністрації та Запорізької обласної ради щодо забезпечення 
соціального розвитку, Програма визначає зміст та основні шляхи розвитку 
системи національно-патріотичного виховання молоді Запорізької області та 
спрямована на подальше формування у підростаючого покоління патріотичних 
почуттів: любові до своєї Батьківщини, Запорізької області, готовності до 
виконання громадянського обов’язку із захисту Вітчизни, а також виховання та 
розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські 
традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та 
навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, 
сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту 
Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України та рідного краю.  

Виконання комплексу заходів Програми сприятиме розвитку 
громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального 
виховання молоді м. Запоріжжя та Запорізької області. 

 
2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Метою Програми є вдосконалення і розвиток комплексної системи 

національно-патріотичного виховання молоді у Запорізькій області, спрямованої 
на виховання громадянина-патріота України на основі:  

формування національно-культурної ідентичності, національно-
патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей 
Українського народу; 

усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і 
духовних надбань; 
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розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і 
молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної 
гідності; 

скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх 
ефективної співпраці з громадськістю; 

формування широкої громадської підтримки процесів національно-
патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських 
об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів; 

забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, 
цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-
патріотичного виховання; 

сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного 
майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і 
державотворення 

 
3. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ 
 

Актуальність національно-патріотичного виховання молоді, зумовлюється 
процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними 
викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення 
системи національно-патріотичного виховання.  

На даний час у м. Запоріжжя та Запорізькій області функціонує ряд установ 
і об’єднань, які займаються питанням національно-патріотичного виховання 
молоді. Проте, їхня діяльність без належного організаційного, інформаційного, 
наукового та методичного забезпечення, без підтримки та контролю з боку 
органів місцевого самоврядування у ряді випадків носить локальний, 
несистемний характер. 

Крім того актуалізується низка інших проблем: брак комунікацій з 
громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання; 
брак духовності і моральності у суспільстві; наявність імперсько-тоталітарних 
рудиментів у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української 
духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях 
про історичне минуле, відсутність єдиної державної інформаційно-
просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із 
національно-патріотичного виховання; недостатня нормативно-правова 
урегульованість сфери національно-патріотичного виховання; відсутність єдиних 
методичного та термінологічного підходів до процесу національно-
патріотичного виховання; низький рівень матеріально-технічного забезпечення 
та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання ті 
інше. 

Розробка Обласної цільової програми національно-патріотичного 
виховання молоді Запорізької області на 2017-2021 роки зумовлена необхідністю 
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об’єднання та координації зусиль органів місцевого самоврядування, навчальних 
закладів та установ, громадських організацій для вирішення цих проблем та 
подальшого розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді 
міста Запоріжжя та Запорізької області. 

У 2012-2016 роках проблеми патріотичного виховання Запорізької області 
розв’язувалися у межах Обласної програми патріотичного виховання молоді на 
2012-2016 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 24 
листопада 2011 року № 10, завдяки якій проведені основні заходи, що сприяли 
забезпеченню умов розвитку та популяризації системного підходу до 
патріотичного виховання молодого покоління.  

Розробка Обласної цільової програми національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017-2021 роки викликана необхідністю подальшого 
розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді у Запорізькій 
області з урахуванням основних положень Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.  

 
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та 

молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського 
народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, 
соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських 
козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких 
селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 
українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху 
в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на 
прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 
2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганській областях. 

У національно-патріотичному вихованні молоді важливим є використання 
виховного потенціалу, пов’язаного з героїзмом українців, які боролися в арміях 
держав – учасників Антигітлерівської коаліції, та в рухах опору нацистській 
Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939-1945 років, 
учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки. 

Також одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання є 
шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших 
тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій 
і депортацій. 

Водночас, важливою складовою національно-патріотичного виховання має 
стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок 
у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, 
мистецтва, спорту. 
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Для досягнення мети Програми передбачається реалізувати наступні 
завдання: 

удосконалити механізм ефективного функціонування обласної системи 
національно-патріотичного виховання молоді; 

надати супровід у комплексному нормативному, організаційно-
методичному функціонуванні обласної системи національно-патріотичного 
виховання; 

забезпечити впровадження нормативно – правових документів з питань 
національно-патріотичного виховання громадян; 

удосконалити матеріально-технічну базу обласної інфраструктури 
національно-патріотичного виховання, розвиток мережі клубів національно-
патріотичного виховання за місцем проживання та за місцем навчання; 

забезпечити раціональне використання обласної ресурсної бази та 
потенціалу громадських організацій для вирішення питань національно-
патріотичного виховання молоді; 

формувати національно-патріотичні почуття у підростаючого покоління 
молоді Запорізької області на прикладах подвигу нашого народу в роки Другої 
світової війни, виконання громадянами військового обов’язку із захисту 
державних інтересів у післявоєнний період, усвідомлення духовної єдності 
поколінь, поліетнічності та спільності історичної, культурної спадщини;  

запровадити диференційований підхід та новітні методи виховання 
громадянина-патріота, який усвідомлює взаємозв’язок ідей індивідуальної 
свободи, прав людини та громадянської відповідальності, толерантності, 
готовності до захисту суспільних та державних інтересів; 

удосконалити систему підготовки спеціалістів в області національно-
патріотичного виховання; 

організувати інформаційний супровід заходів, спрямованих на формування 
у молоді загальнолюдських цінностей та виховання національно-патріотичних 
почуттів 

збільшити кількість дітей та молоді, охоплених заходами національно-
патріотичного виховання різного формату; 

підвищити рівень знань у дітей та молоді про видатних особистостей 
українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, 
спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних 
провідників Українського народу; 

підтримати та розширити існуючу мережу установ та організацій, що 
провадять свою діяльність у напрямку національно-патріотичного виховання; 

підвищити рівень активності молоді в містах та районах, підвищивши 
рівень зацікавленості та участі органів влади у реалізації напрямку національно-
патріотичного виховання; 

збільшити кількість підготовки та підвищити кваліфікаційний рівень 
спеціалістів, які займаються реалізацією національно-патріотичного виховання в 
області. 
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5. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Програма вважається довгостроковою та реалізується протягом 5 років 
 

6. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 
 
З метою ефективного втілення у практику зазначених шляхів реалізації 

Програми та її ресурсного забезпечення, визначено основні пріоритети, 
напрямки та механізми реалізації та впровадження національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді. 

Пріоритети: 
1 пріоритет – громадянська освіта. 
2 пріоритет – духовно-моральне виховання. 
3 пріоритет – військово-патріотичне виховання. 
Напрямки та механізми реалізації: 

В основу Програми закладено принцип зосередження зусиль на 
пріоритетних напрямках національно-патріотичного виховання молоді. 
Виходячи з цього, визначено наступні заходи і завдання Програми: 

 
1) Організаційно-методичні заходи щодо удосконалення і розвитку 

системи національно-патріотичного виховання молоді Запорізької області: 
координація діяльності в напрямку національно-патріотичного виховання 

та співпраця органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, 
навчальних та культурно-просвітницьких закладів, установ, організацій; 

розвиток та запровадження різних форм співпраці депутатського корпусу, 
виконавчих органів Запорізької обласної ради, управлінь Запорізької обласної 
державної адміністрації, навчальних, культурно-просвітницьких закладів та 
громадських об'єднань;  

активне залучення до національно-патріотичного виховання громадських 
організацій та активної громадськості, використання їх досвіду і духовного 
потенціалу в інтересах вирішення завдань національно-патріотичного виховання 
молоді Запорізької області; 

проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів, методичних 
нарад з організації та здійснення національно-патріотичного виховання (за 
участю науковців, спеціалістів з питань виховання,  представників громадських 
об'єднань); 

сприяння розвитку обласної мережі клубів національно-патріотичного 
виховання; 

забезпечення якісної підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня 
спеціалістів, які займаються реалізацією національно-патріотичного виховання в 
області; 

удосконалення матеріально-технічної бази обласної інфраструктури 
національно-патріотичного виховання;  
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забезпечення громадського контролю за діяльністю у сфері національно-
патріотичного виховання; 

моніторинг стану національно-патріотичного виховання у навчальних 
закладах міста та області. 

 
2) Заходи з громадянсько-патріотичного виховання: 
популяризація та пропаганда кращих досягнень національно-культурної та 

духовної спадщини, активне залучення до національно-патріотичного виховання 
діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту  м. Запоріжжя та Запорізької 
області; 

попередження проявів дискредитації, девальвації патріотичної ідеї, 
ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в середовищі молоді м. Запоріжжя 
та Запорізької області; 

спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 
аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму; 

підтримка самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих 
об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів м. Запоріжжя та 
Запорізької області; 

спонукання до активної участі учнівської, студентської і трудової молоді у 
обласних конкурсах та обласних заходах громадянсько-патріотичного 
спрямування. 

 
3) Заходи з військово-патріотичного виховання: 
організація та проведення змагань з військово-прикладних, військово-

спортивних видів серед команд учнівської, студентської, трудової молоді 
Запорізької області; 

сприяння підготовці молоді до служби у Збройних Силах та інших 
військових формуваннях України; 

спонукання до активної участі учнівської, студентської і трудової молоді у 
обласних конкурсах та обласних заходах військово-патріотичного спрямування. 

 
4) Заходи з духовно-морального виховання громадянина-патріота         м. 

Запоріжжя та Запорізької області: 
організація та проведення урочистостей, конкурсів та змагань, присвячених 

пам’ятним датам історії і знаменитим мешканцям Запорізької області; 
заохочення молоді, до виконання суспільного і державного обов’язку; 
участь молоді у волонтерському русі; 
спонукання до активної участі учнівської, студентської і трудової молоді у 

обласних конкурсах та обласних заходах духовно-морального спрямування. 
 

5) Заходи з інформаційного забезпечення: 
участь у заходах із національно-патріотичного виховання 

телерадіомовлення з метою активізації висвітлення питань національно-
патріотичного виховання в інформаційному просторі; 
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розміщення матеріалів національно-патріотичного змісту у засобах масової 
інформації, на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації та 
Запорізької обласної ради. 

 
6) Поповнення матеріально-технічної бази для реалізації заходів із 

національно-патріотичного виховання молоді: 
придбання навчально-тренувальної зброї; 
придбання обладнання для встановлення стаціонарного електронного тиру; 
оновлення туристичного спорядження для проведення наметових таборів, 

походів, вишколів тощо; 
придбання обладнання та реманенту; 
оновлення навчально-методичної літератури, посібників, банерів, макетів, 

стендів тощо. 
 

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Реалізація Програми забезпечується за рахунок коштів обласного бюджету, 
коштів місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені чинним 
законодавством. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є 
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми – 17 млн 665 тис грн. 

 
8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 
У виконанні Програми беруть участь: 
Запорізька обласна рада; 
Запорізька обласна державна адміністрація;  
Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при 

Запорізькій обласній державній адміністрації 
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації 
Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 

обласної державної адміністрації 
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Запорізької обласної державної адміністрації 
Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 

Запорізької обласної ради. 
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюється 

Управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації. 
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Контроль за виконанням Програми здійснюється Постійною комісією 
Запорізької обласної ради з гуманітарних питань. 

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації доповідає на Координаційній раді з питань національно-
патріотичного виховання при Запорізькій обласній державній адміністрації про 
хід виконання Програми за звітний період на засіданні у І півріччі року, 
наступного за звітним періодом.  

Звіт по виконанню Програми готується Управлінням молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації щороку до 15 
липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) наступного року, що настає за звітним 
періодом та розглядається на засіданні постійної комісії обласної ради з 
гуманітарних питань з наступним заслуховуванням та прийняттям відповідного 
рішення на пленарному засіданні сесії Запорізької обласної ради щорічно.  

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Управління 
молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації готує підсумковий звіт і пояснювальну записку про результати її 
виконання та надає його на розгляд постійної комісії обласної ради з 
гуманітарних питань з наступним заслуховуванням та прийняттям відповідного 
рішення на пленарному засіданні сесії Запорізької обласної ради 

 
9. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, 
громадян з формування у людини і громадянина високої національно-
патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі. 

Виконання Програми забезпечить: 
реалізацію кращих традицій з організації та проведення заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді на основі об’єднання зусиль 
органів влади, закладів, установ та громадських організацій; 

збільшення відвідуваності молоддю закладів, що популяризують культурні 
та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також експозиції 
музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і 
територіальну цілісність України; 

розширення мережі клубів національно-патріотичного виховання за місцем 
проживання і місцем навчання молоді Запорізької області; 

впровадження нормативно-правових документів з питань національно-
патріотичного виховання громадян; 

збагачення і поглиблення змісту роботи з національно-патріотичного 
виховання на всіх рівнях діяльності органів влади, місцевого самоврядування та 
всіх інституцій громадянського суспільства; 
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збільшення кількості компетентних, конкурентоспроможних, 
кваліфікованих спеціалістів, які займаються реалізацією національно-
патріотичного виховання в області; 

розвиток форм і методів національно-патріотичного виховання молоді;  
удосконалення системи підготовки спеціалістів в області національно-

патріотичного виховання; 
підвищення рівня знань у молоді про видатних особистостей українського 

державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, 
провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників 
Українського народу; 

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю; 
збільшення кількості молоді, які пишаються своїм українським походженням, 
громадянством; 

розвиток інститутів громадянського суспільства національно-
патріотичного спрямування, підвищення соціальної і громадянської активності 
молоді через їх участь у заходах національно-патріотичного спрямування; 

позитивну мотивацію підростаючого покоління до утвердження моральних 
і духовних цінностей українського народу, прагнення до служби у Збройних 
Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до 
чинного законодавства України; 

збільшення чисельності молоді, готової до виконання суспільного, 
державного і військового обов’язку; 

формування в учнівської, студентської та працюючої молоді патріотизму, 
що виявляється в: любові до України, народу, Батьківщини, держави; діяльнісній 
відданості Україні; суспільно значущій цілеспрямованості; моральній стійкості;  
готовності до самопожертви; почутті власної гідності; 

збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами 
війни, борцями за незалежність України у ХХ столітті, учасниками 
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. 
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10. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ ПРОГРАМИ  
 

№ 
з/п 

Назва показника Оди
-

ниц
я 

вим
іру 

Вихід-
ні дані 

на 
поча-
ток дії 
Прог-
рами 

І етап виконання програми Всього 
витрат 

на 
викона

ння 
Програ

ми  
(тис. 
грн..) 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І  Показники продукту Програми 
1. Кількість організаційно-

методичних заходів щодо 
удосконалення і розвитку 
системи національно-
патріотичного виховання 

Шт. 0 15 20 25 30 35  

2. Кількість заходів, 
спрямованих на 
громадянсько-патріотичне 
виховання 

Шт. 0 10 15 20 25 30  

3.  Кількість заходів, 
спрямованих на 
військово-патріотичне 
виховання  

Шт. 0 10 15 20 25 30  

4.  Кількість заходів, 
спрямованих на духовно-
моральне виховання 

Шт. 0 10 15 20 25 30  

5.  Кількість заходів, 
спрямованих на 
інформаційне 
забезпечення 

Шт. 0 5 10 15 20 25  

6 Поповнення матеріально-технічної бази для реалізації заходів із національно-
патріотичного виховання молоді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.1 Придбання – навчально-

тренувальної зброї  
Оди
ниці 

0 10 30 50 50 20  

6.2 Придбання обладнання 
для встановлення 
стаціонарного 
електронного тиру 

Оди
ниці 

0 0 0 1 
теом
плек

т 

0 0  

6.3 Оновлення туристичного 
спорядження для 
проведення наметових 
таборів, походів, вишколів 
тощо 

Оди
ниці 

0 0 75 20 20 20  

6.4 Придбання обладнання та 
реманенту 

Оди
ниці 

0 10 50 50 50 50  

6.5 Оновлення навчально-
методичної літератури, 
посібників, банерів, 
макетів, стендів тощо 

Оди
ниці 

0 20 30 40 50 60  

ІІ Показники ефективності програми 
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1. Представники учнівської 

молоді 
Кіль
кіст

ь 

0 15ти
с 

20ти
с 

25 
тис 

30 
тис 

35 
тис 

 

2. Представники 
студентської молоді 

Кіль
кіст

ь 

0 15ти
с 

20ти
с 

25 
тис 

30 
тис 

35 
тис 

 

3. Представники працюючої 
молоді 

Кіль
кіст

ь 

0 10 
тис 

12 
тис 

13 
тис 

14 
тис 

15 
тис 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Середня вартість 

комплекту навчально-
тренуваль-ної зброї  

Тис. 
грн. 

0 1960
0,0 

1960
0,0 

200
00,0 

2000
0,0 

 984,0 

5. Середня вартість 
обладнання для 
встановлення 
стаціонарного 
електронного тиру 

Тис. 
грн. 

 8249
4 

8349
4 

844
94 

8549
4 

 п 

6. Середня вартість 
комплекту туристичного 
спорядження 

Тис. 
грн. 

0 3600
,0 

3600
,0 

400
0,0 

4000
,0 

 330,0 

7. Середня вартість 
комплекту обладнання та 
реманенту 

Тис. 
грн. 

0 800,
0 

800,
0 

100
0,0 

1000
,0 

 116,0 

8. Середня вартість 
комплекту навчально-
методичної літератури, 
посібників, банерів, 
макетів, стендів тощо 

Тис. 
грн. 

 1000 1100 120
0 

1300  п 

ІІІ Показники якості програми 
1. Збільшення кількості 

молоді, охопленої 
заходами національно-
патріотичного виховання 

Відс
отки 

% 

10% 12% 18% 22% 25%  22770,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Збільшення кількості 

проведених заходів з 
національно-
патріотичного виховання 
молоді 

Відс
отки 

% 

40% 5% 5% 5% 10%  4760,0 

3. Збільшення кількості 
придбаного обладнання: 
навчально-тренуваль-ної 
зброї; електронного тиру; 
туристично-го споряд-
ження; 
обладнання та реманен-ту; 
навчально-методичної 
літератури макетів, 
стендів 

Відс
отки 

% 

0 35% 45% 10% 10%  1540,0 



Додаток 2 
до обласної програми 

 
ПЕРЕЛІК 

заходів і завдань «Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки» 
 

Найменування заходів Виконавці 
Термін 

виконанн
я 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Загальний 
обсяг 

За роками виконання 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

Усього  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Організаційно-методичні заходи щодо удосконалення і розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді у Запорізькій 

області 
1. Взаємодія з профільними органами 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадськими 
суспільними організаціями; поглиблення 
роботи Координаційної ради з питань 
патріотичного виховання 

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
при ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 0 0 0 0 0 0 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

   інші 
джерела* 

      

2. Розробка і внесення на розгляд 
районних і міських програм 
патріотичного виховання молоді  

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад, об’єднані 
територіальні громади 

2017-
2021 

Усього 0 0 0 0 0 0 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

   інші       
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джерела* 
3. Створення реєстру патріотичних, 
військово-патріотичних об’єднань та 
клубів  

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді 

2017-
2021 

Усього 0 0 0 0 0 0 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

   інші 
джерела* 

      

4. Підтримка та сприяння у створенні 
патріотичних, військово-патріотичних 
об’єднань та клубів за місцем навчання 
та проживання 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад, об’єднанні 
територіальні громади 

2017-
2021 

Усього 20 22 24 26 28 120 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
20 22 24 26 28 120 

   інші 
джерела* 

      

5. Оновлення експозицій музеїв, кімнат 
та куточків військово-історичного 
профілю закладів освіти, культури, 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 

2017-
2021 

Усього 50 40 30 20 20 160 
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спорту з обов’язковим наданням 
інформації про борців за українську 
державність, героїв АТО, волонтерів, 
громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України, з 
числа вихідців з Запорізької області 

центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 40 30 20 20 160 

   інші 
джерела* 

      

6. Проведення обласних та 
міжрегіональних науково-практичних 
семінарів з патріотичного виховання для 
працівників сфери гуманітарної політики 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 7 9 11 13 15 55 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
7 9 11 13 15 55 

   інші 
джерела* 

      

7. Проведення міжнародних науково- Координаційна рада з 2017- Усього 100 100 100 100 100 500 
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практичних конференцій з патріотичного 
виховання  

питань національно – 
патріотичного виховання 
при ЗОДА Департамент 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій, Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю, 
Департамент освіти та 
науки,Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації, 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді 

2021 

   обласний 
бюджет 

100 100 100 100 100 500 

   інші 
джерела* 

      

8. Виїзні презентації діяльності 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямовані на створення мережі 
патріотичних клубів, гуртків, об’єднань. 

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
при ЗОДА Управління 
молоді, фізичної культури 
та спорту 
облдержадміністрації, 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді, об’єднані 
територіальні громади 

2017-
2021 

Усього 10 40 50 60 70 230 
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   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
10 40 50 60 70 230 

   інші 
джерела* 

      

9. Організація діяльності спрямованої на 
вдосконалення системи підготовки 
спеціалістів в області національно-
патріотичного виховання 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА,  

2017-
2021 

Усього 50 60 70 60 60 300 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 60 70 60 60 300 

   інші 
джерела* 

      

ІІ. Громадянсько-патріотичне виховання 
1. Організація та проведення заходів, 
спрямованих на формування у молоді 
активної громадянської, державницької 
позиції та почуття власної гідності, 
формування ціннісного ставлення до 
Державних символів України 

Департамент освіти та 
науки ЗОДА Управління 
молоді, фізичної культури 
та спорту ЗОДА, 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді,  Департамент 
культури, туризму, 
національностей та релігій 
ЗОДА,  

2017-
2021 

Усього 150 170 190 210 230 950 

   у т.ч.       



21 
 

   обласний 
бюджет 

150 170 190 210 230 950 

   інші 
джерела* 

      

2 Організація та проведення заходів, 
спрямованих на формування 
громадянськості  

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА,  

2017-
2021 

Усього 100 120 140 160 180 700 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 120 140 160 180 700 

   інші 
джерела* 

      

3. Проведення обласних заходів 
спрямованих на поширення інформації 
про досягнення наших співвітчизників та 
їх внесок у скарбницю світової 
цивілізації, зокрема у сферах освіти, 
науки, культури, мистецтва, спорту. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 

2017-
2021 

Усього 50 60 70 80 90 350 
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громадськістю ЗОДА 
   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 60 70 80 90 350 

   інші 
джерела* 

      

4. Проведення обласних заходів 
спрямованих на формування 
шанобливого ставлення до пам’яті про 
жертв комуністичного та інших 
тоталітарних режимів в Україні, зокрема 
жертв Голодомору, політичних репресій і 
депортацій. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 50 60 70 80 90 350 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 60 70 80 90 350 

   інші 
джерела* 

      

5. Проведення обласних заходів 
спрямованих на формування 
громадянської самосвідомості на 
прикладах героїчної боротьби 
Українського народу за самовизначення і 
творення власної держави, ідеалів 
свободи, соборності та державності 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  

2017-
2021 

Усього 50 60 70 80 90 350 
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Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 60 70 80 90 350 

   інші 
джерела* 

      

6. Проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 жовтня 
2011 року № 1049. 

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
молоді, Управління 
молоді, фізичної культури 
та спорту 
облдержадміністрації, 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді 

2017-
2021 

Усього 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
1000 1000 1000 1000 1000 5000 

   інші 
джерела* 

      

7 Розробка, виготовлення та 
розповсюдження відповідних 
інформаційно-методичних матеріалів 
(посібників та відеороликів) щодо 
громадянсько-патріотичного виховання 

   100 120 140 160 180 700 
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дітей та молоді 
   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 120 140 160 180 700 

   інші 
джерела* 

      

ІІІ. Військово-патріотичне виховання 

1. Проведення обласних, підтримка та 
участь у всеукраїнських, міжнародних 
заходах різних форматів, спрямованих на 
практичний розвиток та удосконалення 
військово-патріотичного виховання дітей 
та молоді, підвищення рівня знань, умінь 
та навичок у цьому напрямку. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА, 

2017-
2021 

Усього 200 200 250 300 300 1000 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
200 200 250 300 300 1000 

   інші 
джерела* 

      

2. Розробка, виготовлення та 
розповсюдження відповідних 
інформаційно-методичних матеріалів 
(посібників та відеороликів) щодо 
військово-патріотичного виховання дітей 
та молоді. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 

2017-
2021 

Усього 100 120 140 160 180 700 
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та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 120 140 160 180 700 

   інші 
джерела* 

      

3. Проведення акцій, вишколів, 
наметових таборів, походів, зборів-
походів, військово-спортивних ігор, 
змагань, інших заходів спрямованих на 
популяризацію строкової військової 
служби, військової служби за контрактом 
та вступу до вищих військових 
начальних закладів; залучення 
допризовної учнівської та студентської 
молоді до участі у заходах, спрямованих 
на підвищення престижу військової 
служби; організація відвідування, 
екскурсії до вищих військових начальних 
закладів, військових частин та 
підприємств оборонної галузі військової 
підготовки допризовної молоді; 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА, 

2017-
2021 

Усього 200 250 300 350 400 1500 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
200 250 300 350 400 1500 

   інші       
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джерела* 
4. Організація шефської роботи над 
військовими частинами, армією та 
флотом  

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,   

2017-
2021 

Усього 30 30 30 30 30 150 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
30 30 30 30 30 150 

   інші 
джерела* 

      

5. Сприяння проведенню заходів, 
спрямованих на популяризацію 
козацьких бойових і традиційних 
мистецтв  

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 100 120 140 160 180 700 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 120 140 160 180 700 

   інші       
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джерела* 
6. Забезпечення матеріально-технічним 
обладнанням, придбання: 
Навчально-тренувальної зброї (макети 
масо-габаритної зброї автомату АК-74), 
обладнання та реманенту, необхідного 
для проведення заходів з національно-
патріотичного виховання; необхідного 
туристичного спорядження для 
проведення наметових таборів, походів, 
вишколів та інших  форматів заходів  з 
національно-патріотичного виховання.  

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,   

2017-
2021 

Усього 100 200 130 120 50 600 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 200 130 120 50 600 

   інші 
джерела* 

      

ІV. Духовно-моральне виховання  

1. Проведення обласних, підтримка та 
участь у всеукраїнських, міжнародних та 
регіональних фестивалях, конкурсах, 
майстер-класах, пленерах, наметових 
таборах, зльотах, походах та інших 
заходах різних форматів, спрямованих на 
формування ціннісних орієнтирів молоді, 
створення умов для творчого і духовного 
розвитку молоді, її інтелектуального 
самовдосконалення, формування 
патріотичної свідомості молоді, 
популяризації української культури, 
мови і народних традицій; залучення 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 

2017-
2021 

Усього 200 300 300 300 400 1500 
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молоді до суспільно значущої діяльності, 
проведення заходів щодо активізації 
туристично-екскурсійної, краєзнавчої 
діяльності з вивчення духовно-історичної 
спадщини України та області. 

громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
200 300 300 300 400 1500 

   інші 
джерела* 

      

2. Розробка, виготовлення та 
розповсюдження інформацій-но-
просвітницьких відео, аудіо та 
друкованих матеріалів, науково – 
методичних посібників щодо духовно-
патріотичного виховання дітей та молоді. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 100 120 140 160 180 700 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 120 140 160 180 700 

   інші 
джерела* 

      

3 Розробка та випуск настільних ігор що 
спрямовані на формування патріотичної 
свідомості молоді, популяризації 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 

  100 100 200 300 300 1000 
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української культури та історії, мови і 
народних традицій 

центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
100 100 200 300 300 1000 

   інші 
джерела 

      

4. Розвиток волонтерського руху у 
навчальних закладах: 

організація надання допомоги 
ветеранам війни, праці, інвалідам у 
вирішенні соціально-побутових проблем, 
військовослужбовцям, які проходять 
лікування та реабілітацію у військових 
госпіталях; 

організація надання допомоги воїнам – 
учасникам АТО, та сім’ям воїнів, 
загиблих в АТО; 

участь молоді у заходах по догляду за 
монументами, пам’ятниками, 
меморіалами, окремими похованнями та 
братськими могилами 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 10 10 10 10 10 50 

   у т.ч.       
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   обласний 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

   інші 
джерела* 

      

5. Проведення обласних заходів, 
спрямованих на духовно-моральне 
виховання, формування національно-
культурної ідентичності, національно-
патріотичного світогляду, збереження та 
розвитку духовно-моральних цінностей 
Українського народу організація 
молодіжних заходів, присвячених 
державним, регіональним і міським 
святам та пам’ятним датам 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 200 250 300 350 400 1500 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
200 250 300 350 400 1500 

   інші 
джерела* 

      

8. Організація та проведення заходів, 
спрямованих на підвищення ролі 
української мови як національної 
цінності 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 

2017-
2021 

Усього 50 50 50 50 50 250 
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та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
50 50 50 50 50 250 

   інші 
джерела* 

      

V. Інформаційне забезпечення 
1.Проведення комунікативних заходів 
(нарад, семінарів тощо) з керівниками 
місцевих ЗМІ з метою вироблення 
узгоджених заходів щодо активізації 
висвітлення питань патріотичного 
виховання в інформаційному просторі  

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
молоді при ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 0 0 0 0 0 0 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

   інші 
джерела* 

      

2.Створення та функціонування 
офіційного сайті Обласного центру 
патріотичного виховання молоді  

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
молоді при ЗОДА 
Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді  

2017-
2021 

Усього 0 3 1 1 1 5 
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   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 3 1 1 1 5 

   інші 
джерела* 

      

3. Участь у заходах Запорізького 
обласного телерадіомовлення з метою 
активізації висвітлення питань 
патріотичного виховання в 
інформаційному просторі  

Координаційна рада з 
питань національно – 
патріотичного виховання 
молоді при ЗОДА 
Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА,  
Департамент культури, 
туризму, національностей 
та релігій ЗОДА, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

2017-
2021 

Усього 0 0 0 0 0 0 

   у т.ч.       
   обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

   інші 
джерела* 

      

4. Розміщення інформаційних стендів 
об’єктах зовнішньої реклами (анонси 

Координаційна рада з 
питань національно – 

2017-
2021 

Усього 50 60 70 80 90 350 
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заходів національно – патріотичного 
спрямування, тематичні плакати тощо)  

патріотичного виховання 
молоді при ЗОДА 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА 

   у т.ч.       

   обласний 
бюджет 

50 60 70 80 90 350 

   інші 
джерела* 

      

5 Організація і проведення опитувань, 
соціологічних та інших досліджень, 
фокус-груп у сфері національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 
з метою визначення змін ціннісних 
орієнтирів молоді за результатами 
реалізації Програми, оцінки її 
ефективності та внесення необхідних 
коригувань. 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту ЗОДА, Обласний 
центр патріотичного 
виховання молоді 
Департамент освіти та 
науки ЗОДА 

  5 7 10 13 15 50 

   у т.ч.       

   обласний 
бюджет 

5 7 10 13 15 50 

   інші 
джерела* 

      

     3311    17665 
 
Начальник Управління молоді, фізичної культури        Н.Ф. Власова 
та спорту облдержадміністрації 
 


