Звіт про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання
на 2020 -2025 роки»
Міністерство молоді та спорту України є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання,
приділяє стратегічну увагу зазначеному напряму.
У Міністерстві функціонує окремий відділ національно-патріотичного
виховання, який формує та розвиває загальнодержавну систему національнопатріотичного виховання, враховуючи положення Стратегії національно
патріотичного виховання, що затверджена Указом Президента України від
18 травня 2019 року № 286, спрямованої на консолідацію та розвиток
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, формування
української громадянської ідентичності та усвідомлення суспільно-державних
(національних)
цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність
українського народу).
Мінмолодьспортом у співпраці з представниками інститутів
громадянського суспільства розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Плану дій щодо реалізації Стратегії національнопатріотичного виховання на 2020-2025 роки» та проєкт розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної
програми
національно-патріотичного
виховання
на
2020 – 2025 роки», які прийнято Урядом 9 жовтня 2020 року.
На виконання пунктів 19, 28, 33 Плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 (далі План дій) повідомляємо, що Міністерство молоді та спорту вживає необхідних
заходів, спрямованих на сприяння формуванню у молоді почуття патріотизму
і духовності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних
цінностей, гордості за минуле і сучасне України. Така робота здійснюється
шляхом організації та проведення всеукраїнських семінарів, просвітницьких
акцій, конкурсів, фестивалів у регіонах України. Слід зазначити, що у
І півріччі 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями введеними в дію
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)
вищеозначені заходи не проводилися. Окрім цього зазначаємо, що 13.04.2020
року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», відповідно до
якого відбувся секвестр бюджету, пов'язаний із необхідністю створення фонду
боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Зокрема відбулось скорочення
бюджетних видатків, передбачених Мінмолодьспорту на проведення у 2020
році всеукраїнських та міжнародних заходів у сфері національно-
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патріотичного виховання.
Міністерством спільно із структурними підрозділами з питань молоді та
спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій та громадськими
організаціями у ІІ півріччі 2020 року, відповідно до наказу Мінмолодьспорту
від 23 липня 2020 року № 707 (зі змінами) «Про затвердження календарного
плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2020 рік»
а також враховуючи епідеміологічну ситуацію у тому чи іншому регіоні
заплановано провести близько 10 всеукраїнських заходів по областях України
окрім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Станом на 13 жовтня 2020 року Міністерством спільно з структурними
підрозділами з питань молоді та спорту Тернопільської, Вінницької,
Харківської обласних державних адміністрацій та громадськими організаціями
проведено 3 всеукраїнські заходи
національно-патріотичного виховання у
яких взяло участь 230 сіб, загальне охоплення заходами становить понад
45 000 осіб:
освітньо-виховний захід - Всеукраїнський вишкіл, спрямований на
підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл»
(«Джура»). Захід відбувся з 02 по 04 жовтня 2020 року в м. Харків, взяло
участь 55 учасників, загальне охоплення склало 8 000 осіб;
- 2 інформаційно-просвітницьких заходи, з них:
1) Всеукраїнська теренова гра, спрямована на вшанування героїв
боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність
України, «Гурби – Антонівці – 2020». Захід відбувся з 17 по 20 вересня 2020
року, лісовий масив біля села Антонівці Шумського району Тернопільcької
області. Взяло участь 125 осіб, загальне охоплення склало 30 000 осіб;
2) Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований на налагодження
конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного
виховання, «Співпраця – 2020». Захід відбувся з 28 по 30 вересня 2020 року, м.
Вінниця Учасники заходу – 50 осіб, загальне охоплення склало 7 000 осіб.
На виконання пункту 23. Плану дій повідомляємо, що у зв’язку з
світовою пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 та карантинними
обмеженнями введеними в дію постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (зі змінами) протягом звітного періоду не відбувалися заходи
направлені на вивчення вітчизняних та зарубіжних сучасних виховних систем,
узагальнення та поширення найкращого досвіду з національно-патріотичного
виховання.
На виконання пункту 25. Плану дій повідомляємо та з метою
впровадження національно-патріотичного виховання на регіональному рівні
Мінмолодьспортом протягом ІІІ кварталу 2020 року проведено моніторинг
стану реалізації національно-патріотичного виховання в регіонах України та
сформовано контактну базу посадових осіб, відповідальних за координацію
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напряму національно-патріотичного виховання в областях, районах, містах
України (понад 900 осіб), мережу громадських організацій, які займаються
питаннями національно-патріотичного виховання (близько 565 громадських
організацій), Центри національно-патріотичного виховання (33) яким
Міністерство регулярно надсилає інформацію про діяльність, організовані
заходи, наради, зустрічі, розроблені проекти нормативно-правових актів тощо.
Мінмолодьспорт приділяє велику увагу розвитку Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та вважає її успішною
формою виховання у молодого покоління національно-патріотичної
свідомості.
Так, відповідно до календарного плану заходів щодо національнопатріотичного виховання молоді на 2020 рік, затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від 20.07.2020 року № 625 (зі змінами), Міністерством
молоді та спорту України спільно із управлінням у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації проведено Всеукраїнський
вишкіл спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до
організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Захід пройшов з 02 по 04 жовтня 2020
року в м. Харків. П’ятдесят п’ять тренерів-вихователів, громадських активістів
із різних областей України пройшли курс навчання та підготовки задля
організації та проведення на місцях національно-патріотичних ігор для молоді,
у тому числі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»), що, своєю чергою, сприятиме активному залученню
молоді до процесу національно-патріотичного виховання, формуванню
ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості молоді, її фізичному
загартуванню. Загальне охоплення склало 8 000 осіб.
Також ведеться відповідна робота по підготовці виховників, які
забезпечать створення та розвиток постійно діючих куренів – осередків гри
«Сокіл» («Джура»), які сприяють національно-патріотичному самовихованню
української молоді на єдиних суспільно-державних цінностях, що сприятиме
активному залученню молоді до національно-патріотичного та військовоспортивного вишколу, її фізичному та моральному загартуванню, формуванню
ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості, збереження звичаїв та
традицій українського народу.
Зокрема Міністерством, спільно з структурними підрозділами з питань
молоді та спорту Київської та Миколаївської обласних державних
адміністрацій у жовтні – листопаді 2020 року планується проведення двох
освітньо-виховних заходів спрямованих на підготовку громадських активістів,
які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): Всеукраїнський семінартренінг для підготовки тренерів «Школи виховників джур – V», та
Всеукраїнський семінар-тренінг для підготовки тренерів «Школи виховників
джур – VІ», у яких безпосередньо візьме участь 120 тренерів-виховників,
загальне охоплення заходами складе близько 6000 осіб.
Також, відповідно до календарного плану надання фінансової підтримки
інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів
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національно-патріотичного виховання на 2020 рік, затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від 20.07.2020 № 625 (зі змінами), громадською
організацією «Молодіжний Клуб Джура» реалізовуються два проєкти «Курс
підготовки тренерів Школи виховників Джур» та «Таборовий вишкіл
виховників гри «Джура - Оборонець» спрямовані на підготовку громадських
активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Проєкт «Курс підготовки тренерів Школи виховників Джур» включає в
себе чотири триденні семінари-тренінги в Київській області, м. Тернопіль,
Черкаській та Чернігівській областях які відбудуться протягом жовтня –
листопада 2020 року. Візьме участь 120 осіб, планове охоплення 15 000 осіб.
Безпосередніми учасниками проєкту стануть молоді педагоги, старша шкільна
та студентська молодь із різних областей України, які в свою чергу зможуть
протягом першого півріччя 2021 року на місцях провести близько 50 вишколів
для виховників (25 вишкільних команд у складі 4 осіб, по 2 вишколи на
область), на яких побувають до 1250 учасників, що хочуть займатися
виховною діяльністю в рамках гри «Сокіл» («Джура»). Це в свою чергу
закладе основи створення постійно діючих філій «Школи виховників Джур» в
кожній області та сприятиме посиленню мотивації молоді до участі у грі
«Сокіл» («Джура») через кардинальне покращення якості виховного процесу.
На виконання пункту 33. вказаного Плану дій повідомляємо, що
Мінмолодьспортом налагоджено плідну співпрацю з молодіжними
громадськими організаціями національно - патріотичного спрямування, адже
інститути громадянського суспільства є важливими партнерами Міністерства
у зазначеному напрямку.
Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка» (зі змінами) з метою комплексного розвитку
національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським
об'єднанням у 2020 році
на виконання заходів щодо національнопатріотичного виховання, Міністерством молоді та спорту України проведено
конкурс з визначення проєктів національно-патріотичного виховання,
розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких
надається фінансова підтримка у 2020 році. Всього на конкурс подано
106 проєктів від 68 інститутів громадянського суспільства.
Наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2019 № 6208 затверджено перелік
проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами
громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2020 році. Переможцями конкурсу визначено 21 інститут
громадянського суспільства, які реалізують 37 проєктів у 2020 році Загальна
сума фінансування – 9 млн. грн., планується охопити близько 403 000 осіб.
Станом на 13.10.2020 підписано 15 наказів про надання фінансової
підтримки 9 інститутам громадянського суспільства для реалізації проєктів
національно-патріотичного спрямування, зокрема:
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1) проєкт «Символи віри Українця» від Спілки Української Молоді в
Україні (термін проведення: 19 серпня – 01 листопада 2020 року; місце
проведення: Івано-Франківська область, загальне охоплення – 1 000
осіб);
2) проєкт «Скарб Нації. 7 чудес України. Дністровський каньйон» від
громадської організації «Молодіжна організація «Молодь – майбутнє
України» (термін проведення: 15 серпня – 30 вересня 2020 року; місце
проведення: Тернопільська обл., загальне охоплення – 5 000 осіб);
3) проєкт «В єдності наша сила» від Спілки Української Молоді в Україні
(термін проведення: 28 серпня – 30 листопада 2020 року; місце
проведення: Івано-Франківська та Київська області, загальне охоплення
– 1 000 осіб);
4) проєкт Молодіжний історично-пошуковий табір «Повстанські ночі» від
громадської організації «Фонд молодіжних інііатив «Крила». Місце
проведення: Рівненська обл. (термін проведення: з 21 серпня по 15
жовтня
2020 року, загальне охоплення – 3 000 осіб);
5) проєкт «Разом до вершин!» від громадської організації «Молодий
Народний Рух», місце проведення: Івано-Франківська область (термін
проведення з 21 серпня по 25 вересня 2020 року, загальне охоплення – 22
000 осіб);
6) проєкт «Обличчя Незалежності» від громадської організації «Молодий
Народний Рух», місце проведення: м. Львів (термін проведення з 20
серпня по 30 листопада 2020 року, загальне охоплення – 15 000 осіб);
7) проєкт «Героїзація боротьби українського народу за незалежність і
територіальну цілісність України, «Поєднані 2020», від Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Українська Народна Молодь».
Місце проведення: м. Київ, (термін проведення з 27 серпня по 12 грудня
2020 року, загальне охоплення – 53 000 осіб);
8) проєкт «Мама, тато, я – українська сім’я», від громадської організації
«Молодіжна організація «Молодь – майбутнє України».
Місце
проведення: Херсонська, Тернопільські області, (термін проведення: з 31
серпня по 20 вересня 2020 року, загальне охоплення – 3 000 осіб);
9) проєкт «Міжнародна школа з інформаційної безпеки та національнопатріотичного виховання» від громадської організації «Освітня
асамблея». Місце проведення: Київська область (термін проведення: з 31
серпня по 30 вересня 2020 року, загальне охоплення становить – 7 500
осіб);
10) проєкт «Таборовий сезон - 2020» від громадської організації
«Молодіжний Націоналістичний Конгрес». Місце проведення: Київська
область, м. Київ (термін проведення: з 04 вересня 14 жовтня 2020 року,
загальне охоплення – 20 000 осіб);
11) проєкт «Курс підготовки тренерів Школи виховників Джур» від
громадської організації «Молодіжний Клуб Джура». Місце проведення:
Київська область,
м. Тернопіль, Черкаська та Чернігівські
області (термін проведення:15 вересня – 05 грудня 2020 року, загальне
охоплення – 15 000 осіб).
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12) проєкт «Джура - Оборонець» від громадської організації «Молодіжний
Клуб Джура». Місце проведення: м. Суми (термін проведення: 30 вересня
– 31 жовтня 2020 року, загальне охоплення – 6 000 осіб).
13) проєкт «Всеукраїнські ігри з популяризації здорового та активного
способу життя» від молодіжної організації «Пласт-національна скаутська
організація України». Місце проведення: Рівненська, Київська, ІваноФранківська області (термін проведення: 30 вересня – 03 листопада 2020
року, загальне охоплення – 2 000 осіб).
14) проєкт «Всеукраїнський форум «Досвід мужніх України» від
громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання військово-патріотичних
організацій». Місце проведення Київська обл. (термін проведення 10-30
листопада2020 року, загальне охоплення 10 000 осіб)
15) проєкт «Стежками УПА» від громадської спілки «Студентське братство
Волині». Місце проведення Волинська обл. (термін проведення 01 – 15
листопада 2020 року, загальне охоплення 5 000 осіб).
Під час виїздного засідання підкомітету з питань національнопатріотичного виховання Комітету з питань молоді і спорту Верховної Ради
України, яке відбулось 09 липня 2020 року на базі Всеукраїнського
молодіжного центру організовано та проведено зустріч депутата Верховної
Ради України, голови підкомітету національно - патріотичного виховання
Комітету молоді та спорту Верховної Ради України Василя Мокана,
заступника Міністра Мінмолодьспорту Марини Попатенко та працівників
відділу
національно-патріотичного
виховання
Мінмолодьспорту
з
представниками інститутів громадянського суспільства щодо нормативноправового регулювання сфери національно-патріотичного виховання.
Додатково інформуємо, що звіт про виконання Плану дій опубліковано
на офіційному сайті Мінмолодьспорту.

