Проект вноситься головою
районної державної адміністрації

від

2018 року

№
селище Онуфріївка

Про районну програму національнопатріотичного виховання
дітей та молоді на 2019-2021 роки
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді", від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки", розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 898-р «Про
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді
на 2017 рік" та від 18 жовтня 2017 року № 743-р «Про затвердження плану дій
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017-2020 роки", на виконання обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки, затвердженої
рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня 2018 року № 543
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2019-2021 роки (далі - Програма), додається.
2. Рекомендувати
районній
державній адміністрації
здійснити
організаційні заходи з реалізації Програми та передбачити фінансування
заходів програми у межах асигнувань по розпорядниках коштів, які задіяні в
реалізації програми.
3. Районній
державній адміністрації, як розробнику Програми,
інформувати районну раду про хід виконання заходів програми щороку до
20 січня.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

Т.УТКІНА

ПАСПОРТ
районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021 роки
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Програма затверджена:
Рішенням районної ради
від
Ініціатор
розроблення
програми
Розробник програми

Рішення районної ради
від
№

Відділ освіти Онуфріївської районної
державної адміністрації
Відділ освіти Онуфріївської районної
державної адміністрації
Співрозробники програми Сектор молоді та спорту Онуфріївської
районної державної адміністрації
Відповідальний
Відділ освіти Онуфріївської районної
виконавець програми
державної адміністрації
Учасники програми
Відділ освіти Онуфріївської районної
державної
адміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Термін
реалізації 2019-2021 роки
програми
Перелік
місцевих Районний бюджет
бюджетів,
які
беруть
участь
у
виконанні
програми
Загальний
обсяг 724,8
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, усього, у тому
числі:
кошти
районного 724,8
бюджету
кошти місцевих бюджетів кошти інших джерел
Основні
джерела Районний бюджет
фінансування програми

Начальник відділу освіти

О.САМОРОДЧЕНКО

Додаток 1
до
районної
Програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2019-2021 роки
(пункт 3 Розділу ІV)
Ресурсне забезпечення
районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми
2019 рік

Районний бюджет

308,8

І етап виконання Програми
2020 рік
2021 рік
237,0

179,0

Усього витрат
на виконання
Програми
тис. грн.
724,8

Примітка: обсяги коштів, які пропонуються залучати на виконання районної програми, підлягають уточненню при
затвердженні (внесені змін) районного бюджету на відповідний рік, виходячи з його можливостей
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Онуфріївської
районної ради
2018 №
РАЙОННА ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021роки
І. Загальні положення
Районна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
період до 2021 року (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції
України, законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування
пам'яті борців за незалежність України у XX столітті», Постанови Верховної
Ради України «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», відповідає Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженій
Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, 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», з урахуванням пропозицій
структурних підрозділів Онуфріївської районної державної адміністрації,
районного координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей
та молоді, загальноосвітніх навчальних закладів.
ІІ. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована програма
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.
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.
Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України
засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не
приділялось достатньої уваги. Ініціативи, заходи, проекти як на

всеукраїнському рівні, так і на місцевих, мають поодинокий, або ситуативний
характер. Низка нормативно-правових актів, що мали визначати позицію
держави у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого
покоління, так і залишилися не прийнятими, або на стадії виключно
формального виконання.
Ще одним проблемним питанням напрямку є відсутність системи
підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної
матеріально-тезнічної 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 національнопатріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше –
громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного
виховання підростаючого покоління.
Процес трансформаційних змін, який відбувається у сфері національнопатріотичного виховання молоді, потребує вирішення низки проблем:
відсутність ефективного механізму реалізації державної політики у сфері
національно-патріотичного виховання, складовими якого є громадянськопатріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання;
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;
низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання;
недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національнопатріотичного 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.
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в
установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її

виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових
актах України.
ІІІ. Визначення мети Програми
Метою Програми є вдосконалення і розвиток комплексної системи
національно-патріотичного,
військово-спортивного,
духовно-морального
виховання дітей та молоді, спрямованої на:
виховання у підростаючого покоління любові до рідного краю;
формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації;
вшанування українських воїнів - учасників антитерористичної операції на
Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення
обороноздатності України;
виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська та
правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку
Захисника Вітчизни, формування в підростаючого покоління патріотичної
свідомості та національної гідності;
формування навичок здорового способу життя у школярів, зміцнення їх
здоров’я, залучення їх до фізичної культури як складової частини
загальнолюдської культури;
удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам
військової справи на основі народної педагогіки;
узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту
Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та культурних традиціях
українського народу.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
1. Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання
проблем та досягнення мети Програми, наведені у Розділі VII.
2. Для досягнення мети Програми передбачається реалізувати наступні
завдання:
налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці
відповідних державних структур, інститутів громадянського суспільства та
ініціативних груп;
створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку,
удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в
області;
підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національнопатріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між
суб’єктами національно-патріотичного виховання;

профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії,
алкоголізму серед молоді шляхом залучення молоді до участі у заходах із
національно-патріотичного виховання;
удосконалення матеріально-технічної бази національно-патріотичного
виховання, розвиток мережі військово-патріотичних (патріотичних) клубів за
місцем проживання, при навчальних закладах;
поповнення
історико-краєзнавчих
куточків
навчальних
закладів
експозиціями, присвяченими історичним та героїчним подіям країни;
інформаційний супровід заходів, спрямованих на формування у молоді
загальнолюдських цінностей та виховання національно-патріотичних почуттів.
3. Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів
районного бюджету (додаток 1).
4. Програму передбачається реалізувати протягом 2019-2021 років.
V. Перелік завдань програми та результативні показники
1. Основними пріоритетними завданнями Програми є:
національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей та
молоді;
наукове та навчально-методичне забезпечення національно-патріотичного
та військово-патріотично виховання дітей та молоді;
матеріально-технічне забезпечення заходів національно-патріотичного
виховання;
формування ціннісних орієнтацій. Духовно моральне виховання;
інформаційне забезпечення та моніторинг національно-патріотичного
виховання;
історико-краєзнавче виховання в рамках відзначення 100-річчя Української
революції.
2. Виконання Програми дасть можливість:
урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю
у напрямку національно-патріотичного виховання;
здійснити аналіз духовних орієнтирів молоді, рівня їх знань щодо
мілітарної культури, ставлення до військово-патріотичного виховання тощо;
підвищити рівень активності молоді, зацікавленості та участі органів влади
у реалізації напрямку національно-патріотичного виховання;
підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти у
сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
підвищити рівень знань, умінь та навичок дітей та молоді з основ
військової справи, тактичної медицини;
підвищити престиж військової служби у лавах українського війська та
правоохоронних органах серед дітей та молоді;
збільшити кількість дітей та молоді для участі у заходах національнопатріотичного виховання та сприяти передовому обміну досвіду у зазначеній
сфері.

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.
2. Координацію діяльності, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює
відділ освіти райдержадміністрації та щороку до 15 січня звітує про хід
виконання даної програми перед постійною комісією районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту,
молодіжної політики та у справах сім’ї.

Додаток 2
до
районної
Програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2019-2021 роки
(пункт 1 Розділу ІV)
VII. Напрямки діяльності та заходи програми

1
1.

2
Національнопатріотичне
та військовопатріотичне
виховання
дітей та
молоді

Перелік заходів
програми

3
1) проведення
районного етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Виконавці
Строк
виконання

Назва
напрямку
діяльності

Джерела
фінансування

4
5
6
2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

Очікуваний результат

Усього 2019
7
9
52,6
16,2

2020
10
18,2

2021
11
18,2

12
Формування у
молоді високих
моральнопсихологічних
якостей,
профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби.
Організація
змістовного
дозвілля молоді,

2) проведення
районного етапу
Обласного проекту
«Захисник
Кіровоградщини»

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

20,0

6,0

7,0

7,0

3) проведення
заходів з метою
набуття учнями
практичних навичок з
основ військової
справи, у тому числі з
вогневої, тактичної,
прикладної, фізичної
підготовки, надання
першої долікарської
допомоги та елементів
рятувальних робіт

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

-

-

-

-

навчання
необхідним
прийомам і
навичкам
перебування в
польових умовах
Формування у
молоді високих
моральнопсихологічних
якостей,
профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби
Формування у
молоді високих
моральнопсихологічних
якостей,
профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби

4) проведення
профорієнтаційної
роботи, спрямованої
на популяризацію
військової служби

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

-

-

-

-

5) проведення
районних фестивалів
та конкурсів:

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

30,0

10,0

10,0

10,0

експедиція учнівської
молоді
«Моя
Батьківщина
–
Україна»;
фестиваль
«Українська
паляниця»;
конкурс робіт юних
фотоаматорів
«Моя
Україно!»;
виставка-конкурс
робіт
з
науковотехнічної
творчості
учнівської
молоді
«Наш
пошук
і
творчість
- тобі,
Україно!»;
фестиваль дитячої та
юнацької
творчості,

Формування у
молоді високих
моральнопсихологічних
якостей,
профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби
Популяризація та
відновлення
українських
традицій,
виховання
поваги до
української
культури та
історії,
підвищення
рівня духовності,
патріотизму,
почуття
національної
гідності,
формування
навичок
здорового
способу життя,
організація
змістовного
дозвілля дітей та
молоді

присвячений
Всесвітньому
Дню
Землі;
виставка-конкурс
декоративноужиткового
та
образотворчого
мистецтва «Знай і
люби свій край»;
фестиваль
патріотичної пісні;
конкурс екологічних
агітбригад;
форум
лідерів
учнівського
самоврядування
«Україна починається
з мене»
6) забезпечення участі 2019- Відділ
освіти Районний
учнівської молоді в
2021 райдержадміністрації бюджет
обласних заходах
роки
національнопатріотичного
спрямування:
дитячо-юнацька
військово-патріотична
гра
«Сокіл»
(«Джура»);
обласний етап проекту
«Захисник
Кіровоградщини»;
обласний
етап
Всеукраїнського

32,5

10,5

11,0

11,0

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само-сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України
та підвищення
рівня почуття
патріотизму

фестивалю
«Українська
паляниця»;
обласний
збірзмагання
юних
рятувальників «Школа
безпеки»;
обласний фестиваль
до
Дня
Європи
«Єврофест»
7) забезпечення участі 2019- Відділ
освіти Районний
учнівської молоді у
2021 райдержадміністрації бюджет
Всеукраїнських
роки
заходах національнопатріотичного
спрямування:
Всеукраїнський
фестиваль дитячої та
юнацької
творчості,
присвячений
Всесвітньому
Дню
Землі;
Всеукраїнський збірзмагання юних
рятувальників «Школа
безпеки»;
Всеукраїнський
зимовий навчальнотренувальний збір
юних рятувальників

2.

Наукове

та 1) організація

2019- Відділ

освіти Районний

94,5

31,5

31,5

31,5

-

-

-

-

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само-сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України
та підвищення
рівня почуття
патріотизму.
Набуття учнями
знань, умінь і
навичок,
необхідних
захиснику
Вітчизни
Узагальнення

навчальнометодичне
забезпечення
національнопатріотичного
та військовопатріотичного
виховання
дітей та
молоді

проведення семінарів,
тренінгів, засідань за
круглим столом для
вчителів історії,
предмету «Захист
Вітчизни»

2021
роки

райдержадміністрації

бюджет

2) проведення
семінарівпрактикумів, круглих
столів, інформаційнометодичних заходів
для організаторів
виховної роботи,
спрямованих на
удосконалення
системи національно –
патріотичного
виховання
3) підвищення
професійної
кваліфікації, участь в
обласних семінарах,
тренінгах,
конференціях з питань
національнопатріотичного
виховання

2019- Відділ освіти, сектор Районний
2021 молоді та спорту бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

9,0

3,0

3,0

3,0

існуючої бази
теоретичних
знань та надбань
щодо єдиного
підходу до
трактування
історії України
та рідного краю,
усвідомлення
громадянського
обов’язку
більшої кількості
молоді
Системна робота
в напрямку
національнопатріотичного
виховання

Поширення
передової
інформації та
обмін досвідом
стосовно
актуальних
питань
національнопатріотичного

3.

Формування
ціннісних
орієнтацій.
Духовно
моральне
виховання

педагогічних
працівників,
практичних
психологів,
соціальних педагогів
1) проведення
тематичних заходів,
спрямованих на
підвищення рівня
громадянської освіти,
свідомості молоді,
формування
відповідної системи
цінностей , метою
яких є виховання
відповідального,
чесного, порядного,
національно
орієнтованого
громадянина-патріота
України
2) проведення тижнів
правової освіти,
спрямованих на
розвиток у дітей та
молоді почуття
власної гідності,
усвідомлення своїх
прав і обов’язків в
суспільстві

виховання

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму, бюджет
роки сектор молоді та
спорту
райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України

3) проведення заходів,
спрямованих на
формування
бережливого
ставлення до
навколишнього
природного
середовища,
історичних,
культурних пам’яток,
як
загальнонаціонального
скарбу та об’єктів
спільного піклування
4) розвиток дитячого
та молодіжного
краєзнавчого туризму
з метою ознайомлення
з історією, культурою
рідного краю та різних
регіонів України,
зміцнення
національної єдності

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

5) проведення заходів

2019- Відділ освіти, відділ Районний

-

-

-

-

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота
України.
Популяризація
історичної та
культурної
спадщини
регіону
Підвищення

до Дня Соборності,
Дня пам’яті та
примирення, Дня
Перемоги, Дня
Конституції, Дня
Державного Прапора,
Дня незалежності, Дня
Гідності і Свободи,
Дня Героїв Небесної
Сотні, інших
державних свят,
пам’ятних подій,
історичних дат,
пов’язаних зі
становленням
української держави,
видатних
особистостей
українського
державотворення
6) створення та
оновлення куточків
героїчної слави, що
відображають події
збройної боротьби
українського народу
за територіальну
цілісність нашої
країни, участь
випускників
навчальних закладів,
односельців в
антитерористичній
операції

2021
роки

культури та туризму, бюджет
сектор молоді та
спорту
райдержадміністрації

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
само сприйняття
молоді, як
освіченого,
відповідального
та духовно
багатого
громадянина –
патріота України

-

-

-

-

Підвищення
рівня
патріотизму,
почуття
національної
гідності,
поглиблення
знань з героїчних
сторінок історії
українського
народу серед
учнівської та
студентської
молоді

7) організація
зустрічей, тематичних
вечорів з учасниками
бойових дій ,
учасниками
революційних подій в
Україні у 2004 , 2013 2014 роках

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

8) проведення
тематичних
інформаційних,
навчально-виховних,
культурномистецьких,
інформаційнопросвітницьких та
інших заходів,
спрямованих на
вшанування пам’яті
жертв Голодомору
1932-1933 років

2019- Відділ освіти, відділ Районний
2021 культури та туризму бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

9) проведення
тематичних
інформаційних,
навчально-виховних,
культурномистецьких,

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

-

-

-

-

Підвищення
рівня
патріотизму,
почуття
національної
гідності,
поглиблення
знань з героїчних
сторінок історії
українського
народу серед
учнівської та
студентської
молоді
Підвищення
рівня
патріотизму,
почуття
національної
гідності,
поглиблення
знань з героїчних
сторінок історії
українського
народу серед
учнівської та
студентської
молоді
Підвищення
рівня
патріотизму,
почуття
національної
гідності,

інформаційнопросвітницьких та
інших заходів,
присвячених 100річчю Української
революції 1917-1921
років
4.

Інформаційне
забезпечення
та моніторинг
національнопатріотичного
виховання

1) постійне
висвітлення в засобах
масової інформації
матеріалів щодо
розвитку в районі
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

-

-

-

-

2 ) забезпечення
організаційної роботи
дорадчих органів з
питань національно патріотичного
виховання

2019- Сектор молоді та Районний
2021 спорту
бюджет
роки райдержадміністрації

-

-

-

-

3) формування
інформаційного банку
перспективного
педагогічного досвіду
навчальних закладів
щодо створення та
розвитку систем
національнопатріотичного

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

-

-

-

-

поглиблення
знань з героїчних
сторінок історії
українського
народу серед
учнівської та
студентської
молоді
Підвищення
рівня обізнаності
населення щодо
роботи, що
здійснюється в
районі у
напрямку
національнопатріотичного
виховання
Налагодження
системної
взаємодії органів
державної влади
та інститутів
громадянського
суспільства
Удосконалення
науковометодичної бази
з питань
національнопатріотичного
виховання

5.

Матеріальнотехнічне
забезпечення
заходів
національнопатріотичного
виховання

виховання
1) придбання макетів
зброї, пневматичних
гвинтівок

2) придбання
туристичного
спорядження та
реманенту

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

139,0

86,0

2019- Відділ
освіти Районний
2021 райдержадміністрації бюджет
роки

347,2

145,6 126,3 75,3

Разом за програмою 724,8

30,0

23,0

308,8 237,0 179,0

_____________________________________________________

Посилення
матеріальнотехнічної бази та
створення умов
проведення
різноформатних
заходів з
національнопатріотичного
виховання дітей
та молоді
Посилення
матеріальнотехнічної бази та
створення умов
проведення
різноформатних
заходів з
національнопатріотичного
виховання дітей
та молоді

