МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2018 року

м. Мала Виска

№ 322

Про затвердження районної програми
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2019-2021 роки

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши поданий Маловисківською районною державною
адміністрацією проект районної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2019-2021 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021 роки ( далі – Програма ), додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів, відповідно до встановлених термінів.
3. Здійснювати фінансування заходів Програми за рахунок коштів загального фонду
районного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
4. Зняти з контролю рішення районної ради від 01 квітня 2016 року № 65 «Про
затвердження Програми національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в
Маловисківському районі на 2016 - 2018 роки».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
18 грудня 2018 року № 322
Районна програма
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021 роки
І. Загальні положення

1. Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Маловисківському

районі на 2018-2021 роки (далі - Програма) розроблена відділом освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації у зв’язку з тим, що в Україні національно-патріотичне виховання молоді
сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку
громадянина як високоморальної особистості, яка шанує 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
захищати Вітчизну, незалежність та територіальної цілісності України і рідного краю.
2. Програма ґрунтується на нормах та положеннях 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
національно- патріотичного 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, якою визначені основні пріоритети, напрямки та
ідеологічні засади розвитку національно-патріотичного виховання молоді. Районна програма
розроблена відповідно до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня
2018 року №543 та протокольного рішення Координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання при Маловисківській районній державній адміністрації від 08
листопада 2018 року 201 року № 4.
П. Стан національно-патріотичного виховання в районі
Відповідно до районної Програми національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді в Маловисківському районі на 2016-2018 роки (рішення Маловисківської
районної ради від 1 квітня 2016 року №65) з районного бюджету було використано за три
роки:
на проведення районних заходів- 234 тис.грн.(по 78 тис.грн. щороку);
на забезпечення шкіл необхідним інвентарем-299,8 тис.грн.
Придбано:
2016 рік:10 пневматичних гвинтівок та 8 макетів зброї для 10 закладів загальної
середньої освіти району , для проведення уроків «Захист Вітчизни»- на суму 99,8 тис.грн.;
2018 рік:якісний спортивний інвентар, гімнастичні мати, тенісні столи та інше
обладнання для 15 закладів освіти району– 200 тис. грн.
Всього використано коштів на суму 533,8 тис.грн.
Проведено районну спартакіаду, присвячену пам’яті учасників АТО, в якій брали
участь команди всіх 15 закладів освіти району.

Щороку проводиться районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовоспортивної гри «Сокіл»(«Джура») у формі 3-денного таборування . Переможцем
неодноразово була команда Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст.,яка захищала честь району в
області.А в обласних змаганнях «Козацький гарт» команда даної школи постійно посідала 1
місце, і у 2017 та 2018 році захищала честь області у всеукраїнських змаганнях.
Опорними закладами освіти з національно-патріотичного виховання є також Оникіївська
ЗШ І-ІІІ ст., Хмелівське НВО та Маловисківський районний будинок дитячої та юнацької
творчості.
Заходи патріотичного спрямування проводяться у всіх закладах освіти, ця робота
здійснюється і в пришкільних таборах відпочинку.Беручи участь у проекті «На цій землі я
народився», діти проводили дослідження «Золотий Маловисківський край, Батьківщини
частка степова!», готували віртуальні подорожі «Щедра земля народжує щедрі таланти»,
здійснили екскурсії та походи рідним краєм, провели зустрічі з родинами учасників АТО.
Взято участь у обласних заходах: змаганнях допризовної молоді(6місце) та комплексних
змаганнях «Олімпіада Кіровоградщини»(ІІ місце).
У рамках обласного проекту «Захисник Кіровоградщини» проведено районний етап
змагань. За підсумками районних змагань визначено кращих учасників-учнів
Маловисківської школи-інтернат, Мар′янівської ЗШ І-ІІІ ст., Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст. та
Хмелівського НВО, які ввійшли до складу збірної команди району та в обласному етапі
змагань «Захисник Кіровоградщини»вибороли 3-є призове місце. Проведено триденні
навчально-польові збори для юнаків, за сприяння військових 3-го полку спецпризначення із
міста Кропивницький, організовано навчання та стрільбу із бойової зброї.Організовано
екскурсію у підшефну військову частину.
Вчителі фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни», психологи та сестри медичні
закладів освіти району
щороку беруть участь у тематичних
обласних
семінарах.Координацію роботи з національно-патріотичного виховання у районі здійснює
координаційна рада при районній державній адміністрації.
Все це сприяє підвищенню ефективної діяльності закладів освіти,які здійснюють заходи
патріотичного виховання.
ІІІ.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
1. У процесі змін, що відбуваються у сфері національно - патріотичного виховання молоді,
виникають проблеми ,які потребують вирішення :
1) наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп
суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і
майбутнє нації;
2) наявність розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних політичними
репресіями української духовно-культурної спадщини та історичної пам'яті;
3) незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору,
стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;
4) недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у
сфері національно-патріотичного виховання.
Тому існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, надання цьому, вкрай важливому для держави процесу, системності.
2. В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення
української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.
3. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді
повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за
самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності,

успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, учасників антибільшовицьких
селянських повстань, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників
дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися
на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014
роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.
4. У національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо використати і
виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав-учасників
Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час
Другої світової війни 1939- 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і
безпеки.
5. Одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути
шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в
Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.
6. Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати
поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової
цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.
7. Національно-патріотичне виховання повинно базуватися на партнерській співпраці з
інститутами громадянського суспільства, що мають відігравати першочергову та вирішальну
роль у формуванні системи національно-патріотичного виховання молоді.
8.3 метою ефективного розвитку зазначених пріоритетів Програми важливим є
дотримання принципів прозорості, відкритості, доступності (у тому числі щодо використання
фінансових ресурсів), делегування повноважень та створення об’єднаного, діючого на умовах
партнерства та співпраці середовища.
ІV.Визначення мети Програми

1. Метою Програми є створення та розвиток комплексної системи національно-

патріотичного виховання на основі формування й утвердження
принципів любові і гордості за власну державу, усвідомлення громадянського обов’язку та
зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на
розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній; 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.
V.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми

1. Напрямки реалізації і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання

проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.
2. Для досягнення мети Програми необхідним є виконання низки завдань, а саме:
1) налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці
відповідних
державних структур, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп;
2) створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення
системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в області;
3) застосування принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів
влади до інститутів громадянського суспільства;

4) підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих

форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько- патріотичного, військовопатріотичного, духовно-морального виховання молоді;
5) підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно- патріотичного
виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного
виховання;
6) профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму
серед молоді шляхом залучення молоді до участі у заходах із національно-патріотичного
виховання;

3. Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів районного

бюджету та інших джерел, не заборонених чиним законодавством .
4. Програму передбачається реалізувати протягом 2019-2021 років.
VІ. Основні пріоритетні завдання Програми

1. Основними пріоритетними завданнями Програми є:
1) громадянсько-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді;
2) навчально-методичне забезпечення національно- патріотичного виховання дітей та
молоді;

3)
4)
5)
6)
2.
3.
1)
формату;

матеріально-технічне забезпечення заходів національно-патріотичного виховання;
формування ціннісних орієнтацій. Духовно моральне виховання;
інформаційне забезпечення та моніторинг національно-патріотичного виховання;
історико-краєзнавче виховання ;.
Показники продукту Програми визначені у додатку 3.
Виконання Програми дасть можливість:
залучати щороку молодь до заходів національно-патріотичного виховання різного

2) урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю у напрямку

національно-патріотичного виховання;
3) підтримати та розширити існуючу мережу установ та організацій, що провадять свою
діяльність у напрямку національно-патріотичного виховання;
4) здійснити аналіз духовних орієнтирів молоді, рівня їх знань щодо мілітарної культури,
ставлення до військово-патріотичного виховання тощо;
5) створити конкурентноспроможне середовище для інститутів громадянського
суспільства, у тому числі шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх
проектів та заходів за рахунок бюджетних коштів та інших коштів, не заборонених чинним
законодавством;
6) підвищити рівень активності молоді в населених пунктах району;
7) підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти району у сфері
національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
8) підвищити рівень знань, умінь та навичок дітей та молоді з основ військової справи,
тактичної медицини;
9) -підвищити престиж військової служби у лавах українського війська та
правоохоронних органах серед дітей та молоді;

10) збільшити кількість дітей та молоді району для участі у заходах національнопатріотичного виховання та сприяти передовому обміну досвіду у зазначеній сфері.
VІІ.Координація та контроль за ходом виконання програми

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними комісіями районної ради .
2. Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації та щороку до 15 січня звітує про хід її виконання . .
3. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, залучені до виконання
Програми, спільно з громадськими організаціями щороку розробляють заходи щодо реалізації
Програми.
4. Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та
відомств України, місцеві органи виконавчої влади, заклади освіти району, громадські
організації та інші установи та організації надають інформацію про проведені заходи, їх
фінансування за звітний рік відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в термін
щороку до 20 грудня.

_______________________________________

Додаток 1
До Програми
ПАСПОРТ
районної програми розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2019-2021роки
1.
2.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від
Ініціатор розроблення програми

18 грудня 2018 року №322
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Розпорядження голови
Маловисківської районної державної
адміністрації від 27 листопада 2018
року №385-р
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.
6.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7.

Учасники програми

8.

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть Районний бюджет, кошти небюджетних
участь у виконанні програми (для
джерел
комплексних програм)
1637,0
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
1574,0
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
63,0
кошти не бюджетних джерел
Районний бюджет
Основні джерела фінансування
програми
___________________________________

8.1.
9.

10.

11.

Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту,відділ
культури і туризму Маловисківської
райдержадміністрації, райвійськкомат,
відділи ГУНП та ДСНС у
Маловискіському районі, місцеві
громадські організації: фізкультурноспортивне товариство «Колос», «Ліга
інтелектуальних ігор», «Спілка молодих
держслужбовців», районний парламент
дітей.
2019-2021 рр.

Додаток 2
до Програми
(Пункт 1 Розділу V)
Напрями реалізації та заходи районної програми розвитку національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки

№ Назва
з/п напрямку
реалізації
(пріоритет
ні
завдання)

Перелік заходів програми

Термін
викона
ння
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
Очікуваний
фінансування,
результат
тис.грн. , у тому числі за
роками
усьог 2019 2020 2021
о

1
1.

3
1)Проведення військовоісторичних фестивалів,
військово-патріотичних та
військово-туристичних
зборів.

4
20192021

5
Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА, районний
парламент дітей

6
Місцевий
бюджет

7
450,0

10
150,
0

11
150,
0

12
150,
0

2)Забезпечення організації 2019проведення районного
2021
етапу та участі у
обласному етапі
проекту «Захисник
Кіровоградщини»

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

192,0

64

64

64

3)проведення конкурсів з
визначення програм
(проектів, заходів) з
різних напрямків
національно-

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
місцевими
громадськими

Місцевий
бюджет

5,0

-

-

5,0

2
Національ
нопатріотич
не та
військовопатріотич
не
виховання

20192021

13
Удосконалення
організації роботи
щодо заходів
національнопатріотичного
виховання
Профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
професії
захисника
Вітчизни.
Співпраця з
громадськими
організаціями у
щодо ефективної
діяльності у

патріотичного виховання,
у т.ч.
розроблених інститутами
громадянського
суспільства відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України від 12
жовтня 2011 року №1049
4)проведення
профорієнтаційних
заходів, спрямованих на
популяризацію строкової
військової служби,
військової служби за
контрактом, служби в
системі Національної
поліції України, службі в
системі ДСНС та вступу
до відповідних вищих
військових закладів
освіти,
Залучення допризовної
молоді до участі у
заходах національнопатріотичного виховання
та навчання з першої
медичної допомоги та
військово-тактичної
медицини,основ
військової справи

20192021

організаціями:
ВФСТ «Колос»,
«Ліга
інтелектуальних
ігор»,
«Спілька молодих
держслужбовців»,
районний парла
мент дітей
Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
райвійськкоматом
,
відділами ГУНП
та ДСНС у
Маловискіському
районі

напрямку
національнопатріотичного
виховання
учнівської молоді

Місцевий
бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

Профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби, служби у
лавах
Національної
поліції України,
ДСНС України.
Посилення
спроможності
протистояти
зовнішнім та
внутрішнім
загрозам та
викликам, набуття
дітьми та
молоддю області
первинних знань
та навичок з
першої медичної
допомоги та
військовотактичної
медицини

5)проведення
заходів(змагань) ,
спрямованих на
інтеграцію в суспільне
життя ветеранів та діючих
військовослужбовців
Збройних сил України,
Національної гвардії
України,Національної
поліції України, а також
добровольчих
формувань,які були
поранені, травмовані або
захворіли під час або
внаслідок виконання
службових обов’язків в
зоні бойових дій АТО або
в ході миротворчих
операцій за участю
України.
6)проведення заходів
національнопатріотичного виховання:
військово-історичних
фестивалів,спортивнотуристичних таборів,
спортивних
змагань,спрямованих на
вшанування героїв
боротьби українського
народу за Незалежність та
територіальну цілісність
України із забезпеченням
їх необхідним
туристичним
спорядженням

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
райвійськкоматом
та відділом ГУНП
у
Маловискіському
районі

Місцевий
бюджет

24,0

8,0

8,0

8,0

Профорієнтація,
популяризація та
підняття
престижу
військової
служби, служби у
лавах
Національної
поліції України.

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

195,0

65,0

65,0

65,0

Посилення
Матеріальнотехнічної бази та
створення умов
проведення
різноманітних
заходів з
національнопатріотичного
виховання для
дітей та молоді

2.

3.

7)проведення заходів із
забезпеченням макетами
зброї, пневматичними
гвинтівками, тренажерами
закладів освіти

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

480,0

160,
0

160,
0

160

Наукове
та
навчально
методичне
забезпечен
ня

1)організація проведення
семінарів, тренінгів
,конференцій, засідань

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

24,0

8

8

8

2)Забезпечення участі
представників району у
обласних семінарах,
тренінгах, конференціях,
засіданнях тощо

20182021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

15,0

5

5

5

Поширення
передової
інформації та
обмін досвідом

Формуван
ня
ціннісних
орієнтацій
.
Духовноморальне
виховання

1)організація відвідування
історичних місць
героїчного спрямування,
тематичних виставок та
виставок народної
творчості, екскурсійні
поїздки Україною та
рідним краєм
2)проведення
заходів,об’єднаних темою
«На цій землі я
народився», у закладах
освіти,спрямованих на

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА
спільно
з керівниками
сільськогосподарс
ьких підприємств

Місцевий
бюджет
Кошти не
бюджетни
х джерел

90,0

30

30

30

60,0

20,0

20,0

20,0

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
відділом культури
і туризму РДА

Не
потребує
фінансуван
ня

-

-

-

-

Підвищення рівня
практичних знань
та загального
рівня свідомості
та само
сприйняття
молоді ,як
освіченого,відпові
дального та
духовно багатого
громадянинапатріота України.

20192021

Посилення
матеріальнотехнічної бази та
створення умов
проведення
різноманітних
заходів з
національнопатріотичного
виховання для
дітей та молоді
Узагальнення
існуючої бази
теоретичних
знань

підвищення рівня
громадянської
освіти,свідомості
молоді,формування
відповідної системи
цінностей,метою яких є
виховання
відповідального,
національно
орієнтованого
громадянина-патріота
України
3)створення та оновлення
куточків героїчної слави у
закладах освіти району,
експозицій у шкільних
музеях та бібліотеках ,
починаючи від періоду
княжої доби до сучасної
історії України
4)організація зустрічей,
тематичних вечорів з
участю відомих людей
району-патріотів України:
учасників бойових дій,
творчих особистостей,
переможців олімпіад та
спортивних змагань
5)організація тематичних
заходів,присвячених
видатним історичним
датам та постатям нашої
області та України і їх
внеску у світову
цивілізацію

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

84,0

28,0

28

28

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
відділом культури
і туризму РДА

Кошти не
бюджетни
х джерел

3,0

1,0

1,0

1,0

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
відділом культури
і туризму РДА

Не
потребує
коштів

-

-

-

-

Створення умов
для проведення
різноформатних
заходів з
національнопатріотичного
виховання дітей
та молоді
Підвищення рівня
патріотизму дітей
та
молоді,розвиток
краєзнавства

Підвищення рівня
знань учнівської
молоді з історії
України та
розвиток
краєзнавства

4.

Інформаці
йне
забезпечен
ня і
моніторин
г
національ
нопатріотич
ного
виховання

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

20192021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Не
потребує
коштів

-

-

-

-

Районний бюджет
Кошти не бюджетних джерел
Всього

1574,0 523,0 523,0 528,0
63,0 21,0 21,0 21,0
1637 544,0 544,0 549,0

_____________________________________________

Підвищення рівня
обізнаності
населення щодо
роботи, що
здійснюється в
районі у напрямку
національнопатріотичного
виховання

Показники продукту
районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки

№
з/п

Назва показника

1
1.

2
Кількість заходів національно-патріотичного
спрямування
Кількість заходів профорієнтації на військові
спеціальності
Кількість заходів для вчителів історії та «Захисту
Вітчизни»
Кількість учасників у заходах центральних органів
виконавчої влади
Кількість заходів,спрямованих
на вшанування героїв боротьби українського
народу за незалежність та територіальну цілісність
України
Кількість придбання комплектів туристичного
обладнання
Кількість придбаних пневматичних гвинтівок та
макетів зброї
Кількість придбаних комплектів плакатів, стендів
Кількість зустрічей,тематичних вечорів з героями
АТО
Кількість заходів, присвячених історичним датам
та видатним постатям нашої області
Кількість осіб з числа молоді,які охоплені в
заходах
Кількість заходів з відвідування історичних
місць,екскурсій, виставок

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Додаток 3
до Програми
(Пункт 5 Розділу VI)

Одиниця
виміру

Етапи виконання програми
2019
2020

3
одиниці

8

8

8

Загальна кількість
за період дії
програми
7
24

одиниці

1

1

1

3

одиниці

1

1

1

3

осіб(вчителів) 1

1

1

3

одиниці

3

3

3

9

одиниці

2

2

2

6

одиниці

3

3

3

9

одиниці
одиниці

3
10

3
10

3
10

9
30

одиниці

2

2

2

6

тис.осіб

1,5

1,5

1,5

4,5

одиниці

10

10

10

30

4

2021
5

___________________________________________________

6

Додаток 4
до Програми
Ресурсне забезпечення
районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми

Усього витрат на
виконання
програми

Етапи виконання програми
І
2019 рік
2

2020 рік
3

2021 рік
4

Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

544,0

544,0

544,0

1637,0

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

523,0

523,0

528,0

1574,0

-

-

-

-

21,0

21,0

21,0

63,0

1

районний бюджет
селищний та сільські бюджети
кошти небюджетних джерел
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