
 

 

 
 
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                       Проект  Наталія СТАСЮК 

                   РІШЕННЯ 

 сесії міської ради VIIІ скликання 
_____________  2021 р. №  ____                                                                              

                   м. Шепетівка 

 

Про затвердження   Програми національно-

патріотичного виховання молоді у  

Шепетівській  територіальній громаді 

 2022-2024 роки 
 

На виконання Указу Президента України від 18.05.2019 року  «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2024 роки», з метою   

формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних 

суспільно-державних і національних  цінностей,  принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей; формування свідомого громадянина-патріота Української держави, 

представника української національної еліти через набуття молодим поколінням 

національної свідомості, активної громадянської позиції, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  «Програму національно-патріотичного  виховання молоді  у Шепетівській  

територіальній громаді на 2022-2024 роки» (додається). 

 2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської                       

ради забезпечити виконання даної Програми. 

3.  Фінансовому  управлінню Шепетівської  ради щорічно при формуванні міського  

бюджету передбачати кошти на фінансування Програми. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-

економічного розвитку громади, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 

та спорту (голова комісії Собчук Н.М.) та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г.,  

 
 

 

Міський  голова                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 

  Додаток 

До рішення_______сесії міської ради 

                                                                                                            VIII скликання  від______2021 №__ 



 
ПРОГРАМА 

 національно-патріотичного виховання молоді у Шепетівській 
територіальній громаді  на 2022 – 2024 роки 

 
 Паспорт Програми 

 
1 Назва Програма  національно-патріотичного виховання молоді у  

Шепетівській  територіальній громаді 

 (далі – Програма) 

2 Підстава для розроблення Указ Президента Україн від 18.05.2019 року  «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2020-2024 роки»,  Постанова КМ «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 

року» 

3 Ініціатор розроблення 

Програми  

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Шепетівської 

міської ради, координаційна рада з питань національно-

патріотичного виховання 

4 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Рішення сесії Шепетівської міської ради VIII скликання  

№__    від __________2021 

5 Розробник  Програми Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Шепетівської 

міської ради 

6 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту Шепетівської 

міської ради 

7 Учасники Програми Управління  освіти, управління  соціального захисту 

населення, відділ  культури,   центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, громадські об’єднання 

патріотичного спрямування, Шепетівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки, музей Пропаганди, управління житлово-

комунального господарства, управління 

організаційного , інформаційного забезпечення та 

документообігу, сектор ювенальної превенції відділу 

превенції Шепетівського РУП, управління 

містобудування , архітектури та регулювання 

земельних відносин, військові частини. 
 

8 Термін реалізації  2022 – 2024роки 

9 Джерела фінансування 

Програми 
Міський  бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вступ 
 

Програма національно-патріотичного виховання  молоді на 2022-2024 роки (надалі – 

Програма)  – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, 

освітніх закладів, усіх громадських організацій, сім’ї та 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. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

   У сучасних суспільно-політичних умовах, які склалися у державі, задля консолідації 

суспільства, необхідне розуміння і поділяння сутності національної ідеї; сприяння своєю 

професійною діяльністю економічному, науковому та культурному зростанню 

Батьківщини; любов, захист і відстоювання своєї рідної мови, традицій, звичаїв при 

безумовній повазі до мов, традицій та звичаїв інших націй та народностей, які проживають 

у державі; глибока шана до державної мови та послуговування нею в офіційному житті; 

збереження власного здоров'я . 

    Сучасний підхід до організації національно-патріотичного виховання вимагає відмови від 

традиційних одноразових заходів, виховний ефект яких здебільшого полягає в отриманні 

певної інформації та залученні молоді до корисної діяльності. Це має бути комплексна, 

системна робота, організована  на базі всіх  природного середовища та соціального 

оточення, із залученням всіх суб'єктів виховного процесу – батьків, школи, громадськості, 

державних органів. 

 Мета Програми 
 

Метою Програми є формування та утвердження у Шепетівській  міській  

територіальній громаді  системи національно національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей, усвідомлення  громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України,  

як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни. 

       Формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника 

української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, 

активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей. 

 

 Завдання (цілі та пріоритети) Програми 
 

Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є: 

 формування у молоді національно-патріотичної свідомості, національної гідності, 

поваги до культурного та історичного минулого України, готовності до виконання 

конституційного і громадянського обов’язку з метою захисту національних інтересів 

України; 

 підвищення ролі української мови, як національної цінності; 

 усвідомлення молоддю своєї ролі в забезпеченні національної безпеки, захисті 

територіальної цілісності, суверенності та соборності української держави; 

 удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової 

справи; 

 формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня 

фізичної підготовки та витривалості; 

 патріотичне виховання молоді Шепетівської міської територіальної громади; 

  пропаганда здорового способу життя. 



  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, духовної 

культури особистості, створення умов для формування її світоглядної позиції. 

   широке залучення молоді до національно-культурного відродження українського 

народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей. 

  Завдання Програми реалізуються через впровадження системи таких заходів: 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та Героїв операції об'єднаних сил 

(антитерористичної операції), які віддали життя за Україну  відзначення пам’ятних дат 

національно-патріотичного скерування,  військово-патріотичний вишкіл учнівської 

молоді. 

 
Очікувані результати 

 

 Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу 

громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, повагу 

до історії, культури й традицій України; сприятиме збереженню пам’яті про осіб, які 

віддали життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників операції 

об'єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, що сприятиме ефективному 

вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів, передбачених Програмою , здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів Шепетівської  міської територіальної громади, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 

на виконання програми, 

тис. грн 

Етапи виконання програми 
Усього 

витрат на 
виконання 
Програми, 

тис. грн 

І 

2022 рік 

IІ 

2023рік 

ІІІ 

2024 рік 

Обсяг фінансових 

ресурсів загалом, 

у тому числі: 

514.0 840.0 558.0 1912.0 

бюджет Шепетівської  

  міської територіальної 

громади 

514.0 840.0 558.0 1912.0 

інші джерела - - - - 

 
  Видатки на фінансування Програми національно-патріотичного 
виховання молоді  у Шепетівській територіальній громаді   

на 2022 – 2024 роки 
№  

з/п 

Напрямки виконання  Відповідальний 

виконавець 

Сума, тис. грн. 

2022  2023 2024 



  

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Вшанування пам’яті героїв Небесної  за Україну Сотні та Героїв операції 
об'єднаних сил (антитерористичної операції), які  віддали життя за Україну 

1.1. Проведення загальноміських «Уроків 

звитяги»- хода військових , 

призивників та школярів , 

приурочених пам’ятним датам та 

вшануванню пам’яті Героїв.  

Управління освіти , відділ у 

справах  сім’ї, молоді та 

спорту, відділ культури , 

військові частини 

 

------- 

 

------- 

 

--------- 

1.2. 
Створення  тематичних  муралів, 

інсталіції «Війна поруч». 

Відділ у  справах  сім’ї, 

молоді та спорту, музей 

Пропаганди 

30.0 35.0 35.0 

1.3. Дооблаштування Алеї Слави Героїв 

російсько-української війни 

(встановлення відеоспостереження, 

підсвітки, бруківка, лавки тощо) 

Управління житлово-

комунального господарства 

150.0 100.0 100.0 

 

Розділ 2. Відзначення пам’ятних дат національно - патріотичного спрямування 

2.1. Організація та відзначення заходів 

(подій) національно-патріотичного 

спрямування, залучення молоді до 

загальноміських заходів. 

Відділ культури, відділ  у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

управління освіти  

10,0 10,0 10,0 

2.2. 

Організація спортивно – 

краєзнавчих мандрівок для молоді 

спільно з воїнами операції 

об'єднаних сил (антитерористичної 

операції) 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, музей Пропаганди, , 

управління житлово - 

комунального господарства, 

сектор ювенальної превенції 

відділу превенції Шепетівського 

РУП, . Шепетівський РТУК та СП, 

управління організаційного 

інформаційного забезпечення 

та документообігу 

15.0 20.0 25.0 

2.3. 
Конкурс на краще відео на 

патріотичну тематику (створення 

ютуб каналів, відеороликів, фільмів, 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, відділ культури 

10,0 10,0 10,0 



мультфільмів тощо 

2.4. Проведення фестивалів, конкурсів, 

наукових конференцій та інших 

просвітницьких заходів згідно з 

Календарем відзначення знаменних 

дат та подій в українській історії.  

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, відділ культури., 

управління  освіти , музей 

Пропаганди 

10.0 10.0 10.0 

2.5 Історичні реконструкції подій 

української революції на території 

Шепетівки із проведенням 

молодіжних квестів. 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, відділ культури, 

музей Пропаганди 

20.0 20.0 20.0 

2.6 

Фестиваль патріотичної пісні та 

тиждень патріотичного кіно (14 

жовтня і День Героя). 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, відділ культури, мг 

організації, управління 

організаційного 

інформаційного забезпечення 

та документообігу. 

10.0 10.0 10.0 

2.7 Створення Алеї іменних дерев 

Героїв російсько-української війни, 

що віддали життя за Україну та 

облаштування місця для спільної 

молитви. 

управління житлово-

комунального господарства, 

управління містобудування , 

архітектури та регулювання 

земельних відносин 

50.0 15.0 15.0 

2.8 

Виготовлення  та встановлення 

меморіальних інсталяцій воїнам, що 

віддали життя за Україну. 

управління організаційного 

інформаційного забезпечення 

та документообігу, управління 

містобудування , архітектури та 

регулювання земельних 

відносин, управління житлово-

комунального господарства, 

10.0 400.0 10.0 

Розділ 3. Військово - патріотичний напрямок 

3.1. Сприяння громадським 

організаціям патріотичного 

спрямування у направлення на 

змагання, вишколи , фестивалі 

тощо. Проведенні заходів на 

загальноміському рівні. 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, 

40.0 40.0 40.0 

3.2. Організація та проведення 

урочистостей з проводжання і 

відділ культури, відділ у справах  

сім’ї, молоді та спорту, 

 10.0  10.0 10.0 



зустрічей військових - строковиків 

та учасників російсько-української 

війни. 

Шепетівський РТУК та СП, 

військові частини 

3.3. 
Організація та проведення літніх 

таборів національно- та військово- 

патріотичного виховання молоді. 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управління освіти 

20.0 25.0 25.0 

3.4. Проведення щорічних національно 

– патріотичних змагань Незламні» з 

нагоди Дня захисників і захисниць 

України. 

 Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту, відділ культури, 

управління освіти 

10.0 12.0 15.0 

 Облаштування інтерактивного тиру 

«Захисник України» 

управління житлово-

комунального господарства, 

управління містобудування , 

архітектури та регулювання 

земельних відносин 

 

 100.0 

3.5 Сприяння у проведенні та 

направленні на  Дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру “Сокіл“ 

(“Джура“) 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту 

30.0 30.0 30.0 

4 Методичний супровід Програми     

4.1. Інформаційна підтримка у ЗМІ, 

встановлення зовнішніх рекламних 

носіїв, видання друкованих 

матеріалів на патріотичну  

тематику. 

 Цент соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, управління 

організаційного 

інформаційного забезпечення 

та документообігу 

20.0 22.0 24.0 

4.2. Придбання настільних ігор 

пов’язаних з історичними боями. 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту 

20.0 20.0 20.0 

4.3. Участь військових частин та 

навчальних закладів у соціальному 

профорієнтаційному 

інтерактивному дитячому проєкті 

«Місто професій». 

Сектор ювенальної превенції 

відділу превенції 

Шепетівського РУП, 

Шепетівсько-Полонський 

об’єднаний районний військовий 

комісаріат 

----- ------ -------- 

4.4 Придбання  , інвентарю для 

проведення військово-патріотичних 

заходів і змагань. 

Відділ у справах  сім’ї, молоді 

та спорту 

49.0 49.0 49.0 



Всього: 514.0 840.0 558.0 

 

 

Начальник відділу                                                             Наталія СТАСЮК 

 

Секретар міської ради                                                     Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


