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                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  Рішенням сесії Збаразької  

                                            міської ради  

 

 

ПРОГРАМА 

Реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021 — 2025 роки 

 

1. Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

2. Розробник програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний 

виконавець програми 

Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

5. Учасники програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради; відділ 

інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю апарату; відділ культури; 

відділ міжнародного співробітництва, 

фандрайзингу та туризму; навчальні заклади 

громади; військовий комісаріат; громадські 

організації (за згодою)  

 

6. Термін реалізації програми 2021-2025 роки  

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

4 950,0 

1) коштів місцевого бюджету 3 585,0 

2) коштів інших джерел 1 365,0 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Молодіжна політика: 

Процес гармонійного розвитку молоді, соціалізації, адаптації та інтеграції 

молодої особи в громадське життя, виховання у неї найвищих громадянських 
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почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури, як відомо, значною 

мірою визначають майбутній розвиток держави, суспільства, нації. Сьогодні 

молодь – найбільш чутлива та уразлива частина суспільства. Молодь потребує 

постійного захисту та допомоги з боку держави. Але підтримка молоді - це не 

вирішення за неї проблем а, перш за все, надання їй можливостей долати 

труднощі власними силами.  

Молодь, як соціально - демографічна група, характеризується  не  лише 

віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим 

місцем у структурі суспільства. Загострення соціально-економічних проблем, 

відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її 

соціального становлення і розвитку відчутно позначилися на матеріальному 

становищі молоді, погіршили здоров'я, фізичний та духовний розвиток молодих 

громадян. Для значної частки молодого населення області гострими 

залишаються проблеми отримання житла, якісної освіти, зайнятості, відсутності 

доступних фізкультурно-оздоровчих закладів і закладів дозвілля, особливо за 

місцем проживання. Усе це помітно впливає на соціальне самопочуття молодих 

осіб, спричиняє розвиток негативних проявів у молодіжному середовищі. 

Загрозливого поширення серед  молоді набули негативні форми соціальної 

поведінки (злочинність, проституція, тютюнокуріння тощо) та соціально 

небезпечні хвороби (туберкульоз, СНІД, наркоманія, алкоголізм, хвороби, що 

передаються статевим шляхом). В цих умовах потрібно забезпечити необхідний 

мінімум культурних благ і послуг молодим людям, всебічно сприяти 

раціональному використанню вільного часу. 

Процес забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації 

її конституційних прав  та  свобод  потребує  посилення координації  зусиль  

держави  і  громадськості; комплексного,  системного підходу всіх суб'єктів 

молодіжної політики до її впровадження шляхом координації зусиль і 

необхідних засобів.  

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: 

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на 

сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення 

традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, 

бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого 

українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого 

покоління українців. 

На Сході України проходить операція об’єднаних сил по захисту 

територіальної цілісності, ми пережили Революцію Гідності, однак, в той же час 

на наших очах виростає покоління молодих людей позбавлених почуття 

національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється 

совість, деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм. 

Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані з реформуванням 

Збройних Сил України. Щороку в громаді збільшується кількість призовників, 

які знаходяться в розшуку за ухиляння від військової служби.  
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Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України. З 

основних проблем, на розв’язання яких спрямована програма, визначено 

наступні: 

несистемний характер формування активної громадянської позиції для 

утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей 

Українського народу, національної самобутності; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле нації, 

що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави 

місцевих ідентичностей та мовних конфліктів; 

недостатня поінформованість населення України про історичні факти 

героїчної боротьби та визволення від поневолення Українського народу і 

здобуття незалежності України; 

наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство 

імперського, колоніального і комуністичного тоталітарного режимів; 

відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості 

його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови; 

наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній 

сферах України; 

недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей і молоді, 

проєктами та заходами з національно-патріотичного виховання; 

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері 

національно-патріотичного виховання. 

Таким чином, існує нагальна потреба вдосконалення національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, надання цьому вкрай важливому для 

держави процесу системності. 

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного 

виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи 

пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для  

організації військово-патріотичного виховання постала необхідність розробки 

нової Програми з новими підходами до проблем у сфері національно-

патріотичного виховання молоді.  

 

3. Визначення мети програми 

Метою програми є: 

- створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді 

Збаразької громади, її участі та інтеграції у суспільне життя; 

 - створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

в Збаразькій громаді, спрямованої на виховання у особистості любові до 

української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на 

основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення 

пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання програми 
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Програма передбачає протягом 2021 - 2025 років здійснити комплекс 

заходів щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної 

політики, організації військово-патріотичного виховання дітей та молоді в 

Збаразькій міській територіальні громаді 

 

Молодіжна політика:  

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань 

Програми передбачається здійснити шляхом: 

1) спільної та скоординованої діяльності органів виконавчої влади з 

інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що 

працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді; 

2) створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння 

інтелектуальному та творчому розвитку особистості ; 

3) підтримки соціально значущих проектів інститутів громадянського 

суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій; 

4) посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного 

співробітництва, сприяння інтеграції молоді в світову та європейську молодіжну 

спільноту; 

5) застосування кращих досягнень світової та європейської практики 

формування та реалізації політики у молодіжній сфері. 

6) формування та пропагування здорового способу життя, профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі; 

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства, формування патріотизму й утвердження національних цінностей. 

Розв’язання проблем у галузі національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді передбачається здійснити шляхом: 

1) здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та 

інститутами громадянського суспільства, зокрема, на принципах 

взаємозацікавленого співробітництва; 

2) підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих 

елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в 

цілому; 

3) створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність 

яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді; 

4) розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за 

плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

5) формування національно-культурної ідентичності, національно-

патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей 

Українського народу; 
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6)здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до 

захисту України, громадського сприяння безпеці й обороні України, підвищення 

престижу військової і спеціальної державної служби; 

7) сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і 

державотворення. 

Термін дії програми: 2021-2025 роки. 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів місцевого 

бюджету та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.         

 

Ресурсне забезпечення програми  

реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021 — 2025 роки 

 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

685,0 835,0 980,0 1 160,0 1 290,0 4 950,0 

Місцевий  бюджет 495,0 605,0 705,0 845,0 935,0 3 585,0 

кошти інших джерел 190,0 230,0 275,0 315,0 355,0 1 365,0 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Молодіжна політика:  

- підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної 

політики в міській територіальній громаді; 

- запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між 

органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями; 

- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної 

молодіжної політики в міській територіальній громаді; 

- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді; 

- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової 

підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям на реалізацію їхніх 

програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді; 

- створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання 

патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, 

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня 

правової культури молоді; 

- вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і 

сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях 
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Національно-патріотичне виховання: 

- проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, 

культурологічних, міжнародних заходів із національно-патріотичного виховання 

- проведення заходів, спрямованих на  інформування про обов’язки і права 

громадянина, у тому числі під час виконання програм молодіжних та дитячих 

громадських організацій; 

- проведення разом з інститутами громадянського суспільства заходів, 

тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку; 

- сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, присвячених 

українським історичним подіям і діячам, борцям за незалежність України та її 

територіальну цілісність;  

- реалізація проєктів і заходів з популяризації та збереження культурної 

спадщини і культурних цінностей України, у тому числі туристично-краєзнавчих 

екскурсій для дітей і молоді; 

- проведення заходів з виховання у дітей і молоді почуття особистої та 

національної гідності, усвідомлення національної своєрідності, подолання 

комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до народних 

традицій. 

- проведення заходів, спрямованих на впорядкування історичних пам’яток, 

місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіалів та об’єктів, які 

увічнюють пам’ять загиблих за незалежність і територіальну цілісність України; 

- проведення військово-патріотичних вишколів, вишкільних наметових 

таборів, теренових ігор для дітей і молоді; 

- реалізація проєктів і заходів, спрямованих на підвищення престижу 

військової служби; 

- організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного 

виховання або долучаються до впровадження державної політики в зазначеній 

сфері; 

 

Виконання програми дасть змогу: 

1) збільшити відсоток молоді, яка бере участь у суспільному житті, у 

діяльності інститутів громадянського суспільства у тому числі молодіжних та 

дитячих громадських організацій; 

2)  забезпечити зростання кількості молоді, яка опанувала нові знання та 

навички, розвинула наявні та здобула нові компетентності з метою 

самореалізації, професійного  розвитку, здійснення підприємницької діяльності 

в України; 

3) забезпечити збільшення кількості молоді, яка бере участь у заходах 

неформальної освіти та усвідомлює необхідність навчання впродовж життя; 

4) забезпечити зростання кількості молоді, яка підвищила рівень 

фінансової та цифрової грамотності; 

5) забезпечити збільшення кількості молоді зі сформованим 

відповідальним ставленням до власного здоров’я; 
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6) забезпечити зменшення відсотка, яка має соціально небезпечні 

захворювання, психічні розлади та різні форми залежності від психоактивних 

речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових 

виробів; 

7) забезпечити зростання кількості, яка має знання та навички з 

планування сім’ї та репродуктивного здоров’я; 

8)  підвищити  рівень культури волонтерства серед молоді; 

9) збільшити рівень охоплення населення заходами (проєктами), які 

формують українську громадянську ідентичність, на основі суспільно-

державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); 

10) підвищити рівень охоплення молоді заходами (проєктами), що 

спрямовані на збільшення чисельності, готової до виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної цілісності України; 

11) збільшення кількості населення, залученого до проектів (заходів) 

національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка; 

12) збільшення кількості осіб, що пройшли навчання з підготовки 

активістів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді. 
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VІ. Напрями діяльності та заходи  

 



 9 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

викона

н-ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат – 

диференційов

ано з 

розбивкою за 

роками 

Всього: 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Молодіжна політика 
1. Підвищення 

рівня 

компетентностей 

молоді, у тому 

числі громадян-

ських 

1.1. Проведення регіональних 

заходів (Дня Молоді України, 

Дня Конституції України, Дня 

Незалежності України, Дня 

Соборності України, а також 

присвячених Героям 

АТО/ООС, Революції Гідності 

та інших), акцій, ігор, 

конкурсів, засідань за круглим 

столом, дебатів, семінарів, 

зборів-походів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, олімпіад, 

інтернет-олімпіад, 

інтелектуальних змагань (у 

тому числі комп’ютерних), 

зборів, конференцій, форумів, 

фестивалів, пленерів, 

наметових таборів, зльотів, 

марафонів, походів, концертів 

та інших заходів; видання 

інформаційних і методичних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення соціальних 

роликів та соціальної реклами 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради  

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

700,0 

 

 

 

 

350,0 

100,0 

 

 

 

 

50,0 

120,0 

 

 

 

 

60,0 

140,0 

 

 

 

 

70,0 

160,0 

 

 

 

 

80,0 

180,0 

 

 

 

 

90,0 

Залучення 

молоді до 

проведення 

молодіжних 

заходів; 

збільшення 

кількості 

поінформова

ної молоді. 

Проведення 

не менше 30 

заходів на 

рік. 
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  1.2. Підвищення рівня 

громадянських 

компетентностей серед молоді, у 

тому числі щодо розвитку 

лідерства, утвердження 

принципів доброчесності та 

антикорупційних принципів, 

відповідального ставлення до 

навколишнього природнього 

середовища 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Зростання 

кількості 

молоді, яка 

підвищила 

рівень своїх 

компетентнос

тей 

  1.3. Підвищення рівня 

компетентностей молоді для 

свідомого вибору їх життєвого 

шляху, професійного та 

кар’єрного розвитку (у тому 

числі стимулювання до STEM та 

STEAM-освіти, наукових 

досліджень та ознайомлення з 

процесами державотворення, 

механізмами функціонування і 

взаємодії інститутів політичної 

системи, діяльністю органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування) 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Зростання 

кількості 

молоді, яка 

підвищила 

рівень своїх 

компетент-

ностей щодо 

свідомого 

вибору їх 

життєвого 

шляху, 

професійного 

та кар’єрного 

розвитку 

  1.4. Формування у молоді 

свідомого та відповідального 

ставлення до власного здоров’я, 

попередження соціально 

небезпечних захворювань та 

різних форм залежності, 

розвитку безпеки 

життєдіяльності та 

неформальних спортивних 

рухів, вуличних тренувань і 

фізичної культури 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Зростання 

кількості 

молоді, яка 

підвищила 

рівень своїх 

компетентнос

тей, щодо 

відповідаль-

ного 

ставлення до 

власного 

здоров’я 
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  1.5. Посилення відповідального 

ставлення молоді  до планування 

сім’ї та відповідального 

батьківства 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Зростання 

кількості 

молоді, яка 

підвищила 

рівень своїх 

компетентнос

тей, щодо 

відповідально

го ставлення 

молоді  до 

планування 

сім’ї 

  1.6. Підтримка пластового руху 

на території Збаразької міської 

територіальної громади 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

НСОУ 

“ПЛАСТ” 

станиця 

м.Збараж 

Місцевий 

бюджет 

125,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Збільшення 

кількості 

пластунів у 

громаді. 

Проведення 

не менше 4-5 

заходів в рік 

за участі 

представникі

в НСОУ 

“ПЛАСТ” 

Збаразької 

громади  
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2. Підвищення 

рівня культури 

волонтерства 

серед молоді 

2.1. Проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних 

акцій, конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, 

семінарів, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, 

форумів, фестивалів, наметових 

таборів, походів, зборів-походів 

та інших заходів; видання 

інформаційних та методичних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення соціальних роликів 

та реклами з метою 

забезпечення розвитку культури 

волонтерства серед  молоді, у 

тому числі проведення 

благодійної акції “Серце до 

серця” 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

110,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Збільшення 

кількості 

молоді, яка 

взяла участь у 

волонтер-

ських 

проєктах 

 

3. Активізація 

залучення молоді 

до процесів 

ухвалення рішень 

3.1.  Проведення регіональних 

акцій, конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, 

семінарів, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, форумів 

та інших заходів; видання 

інформаційних та методичних 

матеріалів та виготовлення і 

розміщення соціальних роликів 

та реклами 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Залучення 

молоді до 

проведення 

молодіжних 

заходів; 

збільшення 

кількості 

поінформова

ної молоді 

 

  3.2.  Розвиток компетентностей 

представників молодіжних 

консультативно-дорадчих 

органів, органів учнівського та 

студентського самоврядування  

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - - Підвищення 

рівня 

компетент-

ностей 

представників 

МКДО, 

органів 

учнівського та 

студентського 

самоврядува-

ння 
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  3.3.  Підвищення рівня 

поінформованості молоді щодо 

безпосередніх форм участі у 

молодіжних консультативно-

дорадчих органах, органах 

учнівського та студентського 

самоврядування 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - - Збільшення 

кількості 

поінформова

ної молоді 

 

  3.4. Реалізація національного 

конкурсу "Молодіжна столиця 

України" 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 Забезпечення 

участі молоді 

в Конкурсі 

 

  3.5. Участь в  регіональних 

семінарах семінарах-тренінгах, 

форумах, тренінгах, конкурсах з 

метою виконання програми 

“Молодіжний працівник” з 

підготовки фахівців, які 

працюють з молоддю, із 

залученням державних 

службовців та представників 

інститутів громадянського 

суспільства   

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Збільшення 

чисельності 

фахівців, що 

працюють з 

молоддю та 

брали участь 

у програмі 

 

  3.6. Здійснення тренінгів з 

підготовки фахівців з питань 

надання молоді  консультацій 

щодо розвитку кар’єри  в 

Україні 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Збільшення 

кількості 

підготовлених 

фахівців 

 

  3.7. Проведення конкурсу 

інституційної підтримки 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій 

2022-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

110,0 - 20,0 25,0 30,0 35,0 Залучення 

молоді до 

проведення 

молодіжних 

заходів та 

участь у 

молодіжних і 

громадських 

організаціях 
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  3.8. Підготовка та видання 

інформаційних і методичних 

матеріалів, виготовлення і 

розміщення соціальних роликів і 

реклами з метою 

інформаційного забезпечення 

державної політики у 

молодіжній сфері та комунікації 

молоді у межах України і за 

кордоном 

2021-

2025 

роки 

 Місцевий 

бюджет 

40,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 Збільшення 

кількості 

поінформова

ної молоді 

 

Національно-патріотичне виховання 
4 Формування 

української 

громадянської 

ідентичності – 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

впровадження та 

утвердження 

суспільно-

державних 

(національних) 

цінностей, 

розвитку 

громадянської 

ідентичності 

населення 

України 

4.1. проведення освітньо-

виховних, інформаційно-

просвітницьких, 

культурологічних, міжнародних 

заходів з національно-

патріотичного виховання  з 

метою реалізації основних 

напрямів, визначених в Указі 

Президента України від 18 

травня 2019 року № 286/2019 

„Про Стратегію національно-

патріотичного виховання”,  а 

також заходів присвячених 

Героям АТО/ООС, Революції 

Гідності 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти молоді та 

спорту 

Збаразької 

міської ради; 

відділ 

міжнародного 

співробітництва 

та фандрайзингу 

інші комунальні 

заклади, в 

установчих 

документах яких 

передбачено 

сприяння 

розвитку 

національно-

патріотичного 

виховання, (за 

згодою) 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

700,0 

 

 

 

 

350,0 

100,0 

 

 

 

 

50,0 

120,0 

 

 

 

 

60,0 

140,0 

 

 

 

 

70,0 

160,0 

 

 

 

 

80,0 

180,0 

 

 

 

 

90,0 

Проведення 

щороку 10 

заходів  

національно-

патріотич-

ного 

спрямування 

та збільшення 

рівня 

охоплення 

ними молоді 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/51820.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/51820.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/51820.htm
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  4.2. Проведення заходів, 

спрямованих на  інформування 

про обов’язки і права 

громадянина, у тому числі під 

час виконання програм 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

центр 

соціальних 

служб для дітей 

сім’ї та молоді 

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 

60,0 10,0 10.0 10,0 15,0 15,0 Проведення 

щороку 5 

заходів з 

підвищення 

правової 

культури 

українського 

суспільства із 

залученням 

  4.3. Проведення спільно з 

інститутами громадянського 

суспільства заходів, 

тематичних змін національно-

патріотичного спрямування  

 2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

150,0 

 

 

 

150,0 

20,0 

 

 

 

20,0 

25,0 

 

 

 

25,0 

30,0 

 

 

 

30,0 

35,0 

 

 

 

35,0 

40,0 

 

 

 

40,0 

Проведення 

щороку 5 

заходів та 1 

тематичної 

зміни  

національно-

патріотич-

ного 

спрямування 

у дитячих 

закладах 

оздоровлення 

та відпочинку 
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  4.4. Сприяння проведенню 

культурно-мистецьких заходів, 

присвячених українським 

історичним подіям і діячам, 

борцям за незалежність 

України та її територіальну 

цілісність  

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради;  

місцевий 

бюджет  

 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

150,0 

 

 

 

 

150,0 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

25,0 

 

 

 

 

25,0 

30,0 

 

 

 

 

30,0 

35,0 

 

 

 

 

35,0 

40,0 

 

 

 

 

40,0 

проведення 

щороку 5 

заходів з 

підвищення 

рівня знань у 

дітей і молоді 

про видатних 

особистостей 

українського 

народу, 

борців за 

незалежність 

України, а 

також 

збільшення 

рівня 

охоплення 

ними дітей і 

молоді 

  4.5. Реалізація проєктів та 

заходів з популяризації і 

збереження культурної 

спадщини та культурних 

цінностей України, у тому 

числі туристично-краєзнавчих 

екскурсій  для дітей і молоді 

 

 

 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

громадські 

організації (за 

згодою) 

місцевий 

бюджет  

 

 

 

100,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Проведення 

щороку 5 

заходів з 

розвитку 

організова-

ного 

молодіжного 

туризму, 

популяризації 

історичної та 

культурної 

спадщини  
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  4.6. Проведення заходів з 

виховання у дітей і молоді 

почуття особистої та 

національної гідності, 

усвідомлення національної 

своєрідності, подолання 

комплексів меншовартості, 

формування шанобливого 

ставлення до народних 

традицій 

2021-

2025 

роки 

 

 

 

 

 

 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

місцевий 

бюджет  

 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

 

125,0 

 

 

 

 

 

65,0 

15,0 

 

 

 

 

 

10,0 

20,0 

 

 

 

 

 

10,0 

25,0 

 

 

 

 

 

15,0 

30,0 

 

 

 

 

 

15,0 

35,0 

 

 

 

 

 

15,0 

Проведення 

щороку 5 

заходів, 

спрямованих 

на подолання 

мовно-

культурної 

меншовартос

ті українців 

5. Військово-

патріотичне 

виховання – 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

формування у 

громадян 

готовності до 

захисту України, 

громадського 

сприяння 

безпеці та 

обороні 

України, а також 

підвищення 

престижу 

військової і 

спеціальної 

державної 

служби 

5.1.  Проведення заходів, 

спрямованих на  

впорядкування історичних 

пам’яток, місць поховань 

невідомих солдатів, братських 

могил, меморіалів та об’єктів, 

які увічнюють пам’ять 

загиблих за незалежність і 

територіальну цілісність 

України 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет  

 

 

35,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Проведення 

щороку 2 

заходів, 

спрямованих 

на 

вшанування 

захисників 

України, які 

полягли в 

боротьбі за 

захист 

незалежності 

та 

територіально

ї цілісності 

України 
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  5.2. Проведення місцевих 

військово-патріотичних 

вишколів присвячених Героям 

АТО/ООС, Революції Гідності, 

участь в обласних вишкільних  

таборах, теренових іграх  для 

дітей та молоді „Гурби-

Антонівці” та „Легенда УПА”, 

вишкільних таборах „Лисоня” 

та „Волинсько-Подільська 

Січ” 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради; 

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

 

 

200,0 

 

 

 

 

150,0 

30,0 

 

 

 

 

20,0 

35,0 

 

 

 

 

25,0 

40,0 

 

 

 

 

30,0 

45,0 

 

 

 

 

35,0 

50,0 

 

 

 

 

40,0 

Проведення 

щороку 4 

заходів, 

спрямованих 

на збільшення 

чисельності 

молоді 

залученої до 

громадського 

сприяння 

безпеці і 

обороні 

України  

 

  5.3 Реалізація проєктів та 

заходів, спрямованих на 

підвищення престижу 

військової служби та 

популяризації стандартів 

НАТО, у тому числі  

проведення у закладах освіти 

інформаційно-просвітницьких 

та виховних заходів з питань 

безпеки, домедичної 

підготовки, підвищення 

престижу військової служби 

 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради;  

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет  

105,0 10,0 15,0 20,0 30,0 30,0 Проведення 

щороку 4 

заходів, 

спрямованих 

на  

збільшення 

чисельності 

громадян 

(зокрема 

молоді), 

готових до 

виконання 

обов’язку із 

захисту 

незалежності 

та 

територіально

ї цілісності 

України 
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  5.4. Підготовка та проведення 

шкільних, місцевих етапів, 

участь в обласних змаганнях 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради;  

Тернопільськи

й обласний 

комунальний 

центр туризму, 

краєзнавства, 

спорту та 

екскурсій 

учнівської 

молоді, 

інститути 

громадянськог

о суспільства 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

Кошти 

інших 

джерел 

150,0 

 

 

 

150,0 

20,0 

 

 

 

20,0 

25,0 

 

 

 

25,0 

30,0 

 

 

 

30,0 

35,0 

 

 

 

35,0 

40,0 

 

 

 

40,0 

Щорічне 

проведення 

шкільних, 

місцевих 

етапів 

Всеукраїнськ

ої дитячо-

юнацької 

військово-

патріотичної 

гри „Сокіл” 

(„Джура”)  

 

  5.5. Поширення соціальної 

реклами, спрямованої на 

консолідацію суспільства 

навколо захисту України, 

популяризацію військової 

служби, утвердження 

спадкоємності традицій борців 

за незалежність України, 

донесення достовірної 

інформації про роль Збройних 

Сил України, інших військових 

формувань, утворених 

відповідно до законів України, 

у забезпеченні миру і 

стабільності в Україні та в світі 

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради;  

комунальна 

установа 

Тернопільської 

обласної ради 

„Музей 

національно-

визвольної 

боротьби 

Тернопільщин

и” 

не 

потребує 

фінансува

ння 

 

60,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Формування 

оборонної 

свідомості 

(готовність 

громадянина 

до захисту 

України) 

населення 

України 
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  5.6. Забезпечення участі 

представників об’єднаної 

територіальної громади в 

обласних, всеукраїнських та 

міжнародних заходах і 

проєктах національно-

патріотичного виховання  

2021-

2025 

роки 

управління 

освіти молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради;   

відділ культури 

Збаразької 

міської ради 

місцевий 

бюджет  

125,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Оплата 

проїзду або 

транспортних 

послуг, 

добових 

витрат для  

представників 

громади, які 

беруть участь 

в обласних, 

всеукраїн-

ських та 

міжнародних 

заходах і 

проєктах 

національно-

патріотично-

го виховання 

  5.7. Висвітлення у засобах 

масової інформації матеріалів 

про національно-патріотичне 

виховання молоді, про досвід 

роботи у цьому напрямі різних 

соціальних інституцій, у тому 

числі ветеранських, громадських 

організацій, із залученням до 

обговорення проблем 

патріотичного виховання молоді 

відомих вчених, державних та 

громадських діячів, 

представників культури і 

мистецтва, педагогів, ветеранів 

УПА, лідерів і активістів 

громадських організацій 

2021-

2025 

роки 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту; 

відділ взаємодії 

із засобами 

масової 

інформації 

Збаразької 

міської ради 

місцевий 

бюджет  

120,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 Проведення 4  

інформаційних 

акцій, 

спрямованих 

на 

інформування 

громадськості 

щодо 

діяльності 

державних, 

комунальних,  

громадських 

організацій у 

сфері 

патріотичного 

виховання 

Разом за програмою 4 950,0 685,0 835,0 980,0 1 160,0 1 290,0  

кошти місцевого бюджету 3 585,0 495,0 605,0 705,0 845,0 935,0  

кошти небюджетних джерел 1 365,0 190,0 230,0 275,0 315,0 355,0  
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 Координація та контроль за виконанням Програми, покладається на 

управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради. 

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми та 

про виконану роботу інформувати управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради щороку до 05 грудня впродовж строку дії програми. 

Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради до щороку до 

10 грудня інформувати Збаразьку міську раду впродовж строку дії програми. 

 

 

 

Секретар міської ради                             Роман НАПОВАНЕЦЬ 
 

 Володимир Флінта   

 Ігор Чорний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


