
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від «____» ________________  2017 року                                         № ____ 

 

 

 

Про погодження проекту рішення  

Кіровоградської міської ради  

«Про затвердження Міської цільової 

програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

 

Керуючись ст. 143  Конституції України, ст. 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3, 10, 15  Закону України “Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, ст. 4, 5, 11  Закону України 

“Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, 

Указом Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року                      

№ 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2016 рік», розпорядженням голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 18 травня 2013 року № 256-р, 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

затвердження Міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», що додається. 

2. Відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради забезпечити 

внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

      Міський голова                                                                               А.Райкович  

 
 

 

 

        Дорохіна 24 44 27 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

“_____” _____________ 2017 

№  

Проект  

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від    «_____» ________________  2017 року                                № ______ 

 

Про затвердження Міської цільової 

програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки 

 

Керуючись ст. 143  Конституції України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3, 10, 15  Закону України “Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, ст. 4, 5, 11  Закону України 

“Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, 

Указом Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року                      

№ 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2016 рік», розпорядженням голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 18 травня 2013 року № 256-р, 
Кіровоградська  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Міську цільову програму національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, що додається. 

 2. Включити Міську цільову програму національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді  на 2017 – 2020 роки  до складу Програми 

економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 рік та основних 

напрямів розвитку на 2016 – 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 

молодіжної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

Міський голова                                                                  А.Райкович 

 

 
Дорохіна 24 44 27 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Рішення Кіровоградської  

міської ради  

 «____»____________  2017  

 № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова програма 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький - 2017 рік 

 

 

 



 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
Повна назва 

Програми 

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017-2020 роки (далі – Програма) 

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради 

Розробник Програми Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради 

Співрозробники 

Програми 

Управління освіти Кіровоградської міської ради 

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради 

Відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської 

ради 

Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради 

Учасники Програми Управління освіти Кіровоградської міської ради 

Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради 

Відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської 

ради 

Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського 

національного технічного університету 

Кропивницький міський військовий комісаріат  

Вищі навчальні заклади міста 

Товариство сприяння обороні України 

Громадські організації 

Термін реалізації 

Програми 
2017 – 2020 роки 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

Міський бюджет 

Інші кошти     _______  тис. грн 
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Програма передбачає забезпечення комплексної системної і 

цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, 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.  

В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля 

консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер 

навчання та виховання. Розроблення Програми зумовлено необхідністю 

вдосконалення системи національно-патріотичного виховання на засадах 

національної педагогіки, здатної формувати громадянина, патріота, що 

базується на ціннісному ставленні особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації. 

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну 

концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді,                   

конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з 

реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги 

фінансового забезпечення виконання. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) 

в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, 

державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в 

регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування.  

 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою створення Програми є: 

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 Збройних Сил України та 

правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку 

захисника Вітчизни, формування у підростаючого покоління патріотичної 

свідомості та національної гідності; 

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам 

військової справи на основі народної педагогіки; 
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 узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої 

підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, 

історичних та бойових традиціях українського народу; 

 створення системи взаємодії з громадськими організаціями 

патріотичного спрямування; 

 підготовка допризовної молоді з основ надання домедичної допомоги. 

 

ІV.  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до 

визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено 

завдання і заходи.  

Головними завданнями є: 

  формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до 

рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля 

держави; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,  

духовної культури особистості, створення умов для формування її 

світоглядної позиції; 

  формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту 

Української держави, соціальної активності дітей та молоді;  

  широке залучення молоді до активної участі у національно-

культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної 

культури та національно-етнічних особливостей. 

Завдання Програми реалізуються через впровадження системи заходів, 

передбачених у наступних розділах Програми: 

        вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО,  національне 

та військово-патріотичне виховання дітей та молоді; 

  допризовна підготовка молоді; 

  військово-професійна орієнтація молоді; 

  інформаційний супровід. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі 

високу громадянську свідомість на засадах українських національно-

історичних традицій, патріотичне ставлення до держави, повагу до її історії, 

культури й традицій, сприятиме героїзації осіб,  які віддали життя за Україну, 

підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників антитерористичної 

операції на сході України, що у свою чергу сприятиме ефективному 

вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.  
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VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить _______ тис. грн 

джерела фінансування Програми: міський бюджет – ______ тис. грн, а також 

залучені кошти – _______ тис. грн (додаток 2). 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати 

відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми 

здійснює Кіровоградська міська рада. Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради  щороку інформує постійну комісію міської ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної 

політики про виконання заходів Програми.  

 

 

VIII. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Програма реалізується протягом 2017-2020 років. 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради             Л. Дорохіна 



1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Проведення в навчальних закладах  інформаційно-
просвітницьких та виховних  заходів, уроків Мужності, 
Патріотизму, конкурси «Україна у моєму серці», «За нашу 
свободу», годин спілкування, патріотичних годин, вечорів 
– спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з 
учасниками Революції Гідності та антитерористичної 
операції на сході країни, бойових дій на території інших 
держав, Другої світової війни та інших                                                                                                                                                                                                         

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                    
управління освіти Кіровоградської 
міської ради;                                                
вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

2.Створення в навчальних та бібліотечних закладах 
куточків Пам'яті, дощок Слави "Вони захищають Україну", 
"Герої не вмирають", стендів

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                       
управління освіти, відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста,  
загальноосвітні навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

Додаток                                                                       
до Міської цільової програми 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-
2020 роки

У тому числі за роками

2017 2018 2019 2020

1. Заходи щодо 
вшанування 
пам'яті героїв 
Небесної сотні 
та героїв АТО                          

                  ЗАХОДИ ПРОГРАМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
І. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО,                                                                                                                                                                                                    

національне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді
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2

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Створення та поповнення експозицій музеїв навчальних
закладів, присвячених пам'яті учасників бойових дій на
території інших держав та героїв АТО, бібліотечних
експозицій "Неоголошена війна", "Герої не вмирають" 

Управління освіти, відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

4. Створення  банерної версії пересувної виставки "Герої 
не вмирають" для експонування на відкритих територіях 
та у військових частинах   

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                        

5. Збір спогадів та матеріалів про героїв, які загинули під 
час Революції гідності та проведення АТО

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, загальноосвітні 
навчальні заклади міста

6. Видання анотованих рекомендованих бібліографічних 
збірників "За Україну, за її волю, за народ" із серії "Герої 
не вмирають!"

Відділ соціальної підтримки 
населення  Кіровоградської міської 
ради 

7. Залучення учнівської молоді  до волонтерської 
діяльності через проведення благодійних акцій, операцій 
та інших доброчинних заходів

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста, загальноосвітні навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

8.  Ініціювання присвоєння звання почесного громадянина 
міста  учасникам бойових дій за державний суверенітет і 
територіальну цілісність України, зокрема героїчно 
загиблим під час проведення АТО, та назв  вулиць, 
провулків, площ, інших об'єктів іменами загиблих 
учасників АТО 

 Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради                                                                        

                                       Продовження додатка
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1 2 3 4 5 6 7 8
9. Встановлення у навчальних закладах  пам'ятних знаків, 
меморіальних дощок з метою увічнення пам'яті воїнів-
випускників, які загинули  на Сході України

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти, відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

10. Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (щорічно) Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти, відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста                                                                                                                           

11 Проведення щорічного фестивалю фізичної культури та 
військово-патріотичного виховання учнівської і 
студентської молоді "Нащадки козацької слави", в т.ч. 
військово-спортивної гри Українського козацтва "Сокіл"

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти, відділ фізичної 
культури та спорту Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста, загальноосвітні заклади міста                                                                                                                           

12. Проведення молодіжної спортивно-патріотичної 
таборової гри "Звитяга"

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Проведення "круглих" столів, семінарських занять 
Молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради 
щодо вдосконалення військово-патріотичного виховання 
молоді

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14. Організація роботи військово-патріотичних таборів з 
молодіжними громадськими організаціями

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                                                                    

15. Щорічний фестиваль української патріотичної пісні Відділ сім'ї та молоді, відділ 
культури і туризму Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста

                                     Продовження додатка
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16. Організація та проведення тематичних заходів та 
програм до державних та пам'ятних дат, що відзначаються 
в Україні, в області та місті

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                       
управління освіти, відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

17. Організація та проведення  конкурсу дитячих робіт 
вихованців позашкільних заходів "Я малюю Україну"

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста, загальноосвітні навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

18. Уроки мужності для учнівської та студентської молоді                Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста, загальноосвітні навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

19. Організація "Школи патріотичного гарту" Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні заклади 
міста, загальноосвітні навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

20. Проведення конкурсу соціальних проектів для 
громадських організацій та молоді міста

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

21. Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-моби, 
бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання у молодого 
покоління патріотизму, моральності, загальнолюдських 
цінностей

Відділ сім'ї та молоді, управління 
освіти, відділ культури і тури 
Кіровоградської міської ради; вищі 
навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста 

Разом 

                                     Продовження додатка



2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Створення та робота мережі гуртків, груп, творчих 
об'єднань військово-патріотичного профілю на базі 
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладів

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради 

2. Проведення вишколів з покращення військових 
навичок молоді

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти Кіровоградської 
міської ради; вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

3. "Захист Вітчизни" в об'ємі 140 годин відповідно до 
Типових навчальних планів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 року 
№ 834

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради,      загальноосвітні 
навчальні заклади міста                                                                                                                      

4. Проведення навчально-польових зборів з учнями 
випускних класів

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, загальноосвітні 
навчальні заклади міста

5. Проведення спортивних змагань "Захисник Вітчизни" Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради, вищі 
навчальні заклади міста

6.  Проведення спортивних змагань та спортивно-
масових заходів серед допризовної та призовної молоді

Відділ сім'ї та молоді, управління 
освіти, відділ фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні заклади 
міста

                       Продовження додатка

ІІ.  Допризовна підготовка молоді
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1. Створення 
учнівських та 
молодіжних об'єднань, 
гуртків, груп, клубів, 
військово-
патріотичного 
профілю, відродження 
молодіжно-
патріотичних 
організацій

                                                                                                                           

У тому числі за роками



1 2 3 4 5 6 7 8
7. "Таборівка" на Козачому острові Кропивницький Кіш УДЮТ "Січ"                                                                                                                      

8. Рейд-тренування " Захисник рідного краю" Кропивницький Кіш УДЮТ "Січ"                                                                                                                      

9. Чемпіонат України з військово-спортивного хортингу Кропивницький Кіш УДЮТ "Січ"                                                                                                                      

10. Створення Центру військово-спортивної підготовки Кропивницький Кіш УДЮТ "Січ"                                                                                                                      

11. Курс стрілецької підготовки для студентів "Ігри 
патріотів" на базі полігону військової частини В2336 

Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського 
національного технічного 
університету

2. Науково-методичний 
супровід організації 
патріотичного 
виховання населення

1. Проведення семінарів-практикумів для вчителів історії, 
заступників директорів з виховної роботи та педагогів, 
які організовують роботу з патріотичного виховання 
дітей та молоді

Центр методичної соціально-
психологічної служби управління 
освіти Кіровоградської міської 
ради,  вищі навчальні заклади

1. Міський військово-патріотичний конкурс пісні і строю 
"Майбутній захисник України" 

2. Реалізація проекту "Стрічка пам'яті"

3. Міський етап Всеукраїнського конкурсу 
мультимедійних проектів "Врятувати від забуття"

1. Спартакіада "Молодь обирає здоров'я" 

 2. Військово-патріотична спортивна гра "Джура"

2

3. Організація 
проведення масових 
заходів з дітьми та 
молоддю, спрямованих 
на формування 
патріотизму

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, загальноосвітні 
навчальні заклади міста

4. Сприяння в 
організації і проведенні 
патріотичних і 
спортивних ігор

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, загальноосвітні 
навчальні заклади міста 

                     Продовження додатка



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Проведення культурно-просвітницьких заходів в 
рамках проекту "Історія рідного краю" та "Література 
рідного краю"
 2. Проведення міського конкурсу-огляду "Краєвиди 
рідного краю"                                  

6. Активне залучення 
до патріотичного 
виховання молоді 
ветеранів ВВВ, 
учасників АТО, 
волонтерських та 
громадських 
організацій

1. Конкурс художніх робіт та комп'ютерних малюнків 
"Дякуємо за життя"

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради,  загальноосвітні 
навчальні заклади міста     

1. Проведення заходів з вивчення історії України, 
української армії і її традицій, формування 
конституційних, правових та громадських позицій 
особистості
2. Проведення заходів з загальної фізичної підготовки, 
рукопашного бою, пропаганда здорового способу життя 
3. Проведення тренінгів з психологічної підготовки до 
служби в армії, розвиток комунікативних навичок, 
профілактика асоціальних явищ в молодіжному 
середовищі 
4. Проведення заходів з медичної, туристичної, 
парашутної, інженерно-саперної, пожежно-прикладної, 
початкової військової та строкової підготовки  
5. Курс стрілецької підготовки для студентів "Ігри 
патріотів" на базі полігону військової частини В2336 

Разом 

5. Розвиток 
краєзнавства, вивчення 
історико- культурної 
спадщини

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради,  загальноосвітні 
навчальні заклади міста,                         
позашкільні заклади міста                                                                                                                          

7. Створення центру  
допризовної підготовки 
та військово-
патріотичного 
виховання молоді 
"Сокіл"

Відділ сім'ї та молоді, 
Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського 
національного технічного 
університету, центр допризовної 
підготовки та патріотичного 
виховання молоді "Сокіл"                                                                                                                                                                                                         
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                                           Продовження додатка



 

1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Створення мережі куточків 
військово-професійної орієнтації, 
патріотичного виховання молоді на 
базі загальноосвітніх, професійно-
технічних та вищих навчальних 
закладів (виготовлення інформаційних 
стендів)

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                 
управління освіти 
Кіровоградської міської ради; 
вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

2. Підготовка, розробка та розміщення 
на офіційному сайті Кіровоградської 
міської ради сторінки «Патріот 
Батьківщини» з постійним 
інформуванням умов проходження 
служби за контрактом, вступу до 
військових ВНЗ, служби у військовому 
резерві тощо

Відділ сім'ї та молоді,          
відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ІІІ.  Військово-професійна орієнтація молоді
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2020

1. Підготовка 
матеріально-технічної 
бази для проведення 
заходів рекламування  
вступу до вищих 
військових начальних 
закладів, проходження 
строкової військової 
служби, військової 
служби за контрактом 

                  Продовження додатка
                                                                                                                           

У тому числі за роками

2017 2018 2019



2

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Підготовка, розробка та 
виготовлення агітаційної  
поліграфічної продукції з військової 
тематики (банери, стенди, плакати,  
буклети, оголошення) 

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді                                                                                                                                                                                                                        

4. Проведення  екскурсій допризовної 
учнівської та студентської молоді

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
управління освіти 
Кіровоградської міської ради; 
вищі навчальні заклади міста, 
загальноосвітні навчальні 
заклади                                                                                                                           

1. Урочисті проводи юнаків  у війська 
для проходження строкової військової 
служби

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                        
відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради; 
вищі навчальні заклади міста,       
Кропивницький міський 
військовий комісаріат                                                                                                                          

10.00

2. Виступи у збірному пункті:
- творчих колективів з концертними 
програмами;
- лекторів та викладачів ВНЗ на 
військово-патріотичну тематику  

Відділ сім'ї та молоді,                 
відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради; 
вищі навчальні заклади міста                                                                                                                           

 Разом 

2. Забезпечення 
проведення 
інструкторсько-
методичних зборів з 
викладачами ДПЮ, 
процесу призову 
громадян на строкову 
військову службу, 
надання йому 
урочистого та 
системного характеру

                                                            Продовження додатка



                                                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Системний збір та поширення інформації 
про героїчні вчинки воїнів-учасників АТО, 
волонтерів, громадян, які зробили значний 
внесок у зміцнення обороноздатності 
України, зокрема осіб, які відзначені 
державними нагородами України

Відділ сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Кіровоградської міської 
ради;  вищі навчальні 
заклади міста, 
загальноосвітні навчальні 
заклади                                                                                                                         

2. Підготовка інформаційних матеріалів 
щодо Героїв Небесної Сотні й жителів 
області, які загинули за незалежність і 
територіальну цілісність України, героїчних 
вчинків, військових, які відзначилися під 
час бойових дій. Оприлюднення 
інформаційних повідомлень відповідної 
тематики на офіційному веб-сайті 
Кіровоградської міської ради

Відділ сім'ї та молоді,   
відділ соціальної підтримки 
населення Кіровоградської 
міської ради;                                                                                                                                                                                                                        
вищі навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

3. Сприяння у виготовленні та друк 
тематичних сторінок друкованих видань

Відділ сім'ї та молоді,   
відділ соціальної підтримки 
населення Кіровоградської 
міської ради                                                                                                                                                                                                                     

ІV.  Інформаційний супровід
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              Продовження додатка

У тому числі за роками

2017 2018 2019

1.Забезпечення реалізації 
державної політики щодо 
належного вшанування 
героїв АТО та Героїв 
Небесної Сотні, національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді



2

1 2 3 4 5 6 7 8
4. Створення документальних фільмів, 
присвячених загиблим за незалежність і 
територіальну цілісність України, дітям із 
сімей загиблих в АТО військовослужбовців; 
забезпечення показу таких фільмів на 
місцевих телеканалах, закладах культури і 
навчальних закладах

Відділ сім'ї та молоді,   
відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

5. Створення мультимедійної презентації на 
тему: «Революція гідності та АТО в 
Україні»

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                      
управління освіти 
Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

2.  Створення у суспільстві 
атмосфери співчуття, 
підтримки та поважного 
ставлення до членів сімей  
учасників АТО

1. Організація фотовиставки «Обличчя
АТО. Герої серед нас» 

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                       
управління освіти, відділ 
культури і туризму 
Кіровоградської міської 
ради;  вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                         

2. Висвітлення заходів з вшанування
пам’яті Героїв АТО електронними засобами
масової інформації 

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                       
управління освіти, відділ 
культури і туризму 
Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

3. Сприяння в організації  тематичних 
програм (сюжетів) національно-
патріотичного спрямування про  загиблих 
військовослужбовців 

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                  
управління освіти, відділ 
культури і туризму 
Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні 
заклади міста                                                                                                                           

Продовження додатка
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Сприяння в організації екскурсій до 
військових частин та військових навчальних 
закладів

Відділ сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Кіровоградської міської 
ради; вищі навчальні 
заклади міста, 
загальноосвітні навчальні 
заклади                                                                                                                              

2. Здійснення агітаційно-масової роботи 
через організацію та проведення міського 
етапу Всеукраїнського фестивалю дружин 
юних пожежних-рятівників

Управління освіти 
Кіровоградської міської 
ради,                                          
загальноосвітні навчальні 
заклади

3. Підготовка та розповсюдження 
друкованої соціальної реклами  з 
цивільного захисту (листівки, плакати)

Кіровоградський міський 
центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                                                        

4. Здійснення інформаційно-
роз´яснювальної роботи серед молоді з 
питань цивільного захисту населення             
(в т.ч. шляхом участі в тематичних  
соціальних телевізійних програмах)

Відділ сім'ї та молоді,                                                                                                                                                                                                                     
управління освіти 
Кіровоградської міської 
ради;                                              
вищі навчальні заклади 
міста                                                                                                                           

Разом 

Начальник відділу сім'ї та молоді
Кіровоградської міської ради Л.Дорохіна

3. Формування національно-
патріотичного духу 
підростаючого покоління, 
популяризація здорового 
способу життя як головної 
передумови здоров'я нації

                                                            Продовження додатка
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