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Про проєкт рішення міської ради  
«Про затвердження «Комплексної 
програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької 
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  Керуючись  пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  

 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
«Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 
роки»» згідно з додатком до даного рішення. 

2. Подати вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради.  
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради 
для включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської 
ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Г.Якубович. 

 
 
 
 
     Міський голова                                                            С. Моргунов    
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до рішення виконавчого комітету  
міської ради     
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
 
Про затвердження «Комплексної 
програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької 
міської територіальної громади  
на 2021-2023 роки» 
 
 

З метою створення та розвитку комплексної системи національно-
патріотичного виховання  дітей та молоді Вінницької міської територіальної 
громади, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити «Комплексну програму національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 
2021-2023 роки» згідно з додатком до даного рішення.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С.Ярова) та освіти, культури, молоді, фізичної 
культури і спорту (Малінін В.В.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Додаток      

до рішення міської ради   
від _______________ № _________ 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 

Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 
 

1. ПАСПОРТ 
Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

(далі – Програма) 
 
 

1 
Дата, номер і назва 
розпорядчого документу про 
розроблення Програми    

Декларація «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 
1992р. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
09.10.2020р. № 1233-р «Про схвалення 
Концепції Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року». 

2 Розробник Програми Відділ молодіжної політики Вінницької міської 
ради. 

3 Співрозробники Програми 

Департамент культури Вінницької міської ради 
Департамент освіти Вінницької міської ради 
Департамент соціальної політики Вінницької 
міської ради 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності Вінницької міської ради 
Комітет по фізичній культурі та спорту 
Вінницької міської ради 
Служба у справах дітей Вінницької міської ради 
Інститути громадянського суспільства 
патріотичного спрямування 

4 Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ молодіжної політики Вінницької міської 
ради. 



5 Цільові групи програми 

Діти та молодь Вінницької міської 
територіальної громади (далі Вінницька міська 
ТГ). Вінницька молодіжна рада. Органи 
місцевого самоврядування. Навчальні і 
культурно-просвітницькі заклади, військові 
підрозділи, спеціальні служби, громадські 
організації патріотичного спрямування. 

6 Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

 7 Мета Програми 
Cтворення та розвиток комплексної 

системи національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Вінницької міської ТГ 

 8 
Зв’язок з КІРМ 2030 та назва 
стратегічного проекту(ів), якщо 
такі є 

Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 
2030: 
Візія 1. «Комфортне, культурне та соціально 
відповідальне місто», стратегічна ціль 7 
«Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та активного залучення її до суспільно-
громадського життя міста»; Галузь 
життєдіяльності міста «Освіта, піклування про 
дітей та молодь», ціль 3 «Комфортне 
середовище для самореалізації молоді та 
активного залучення її до суспільно-
громадського життя міста»; Галузь 
життєдіяльності міста «Громада майбутнього: 
залучення громадян до ухвалення рішень, 
адміністративні послуги, муніципальне 
управління, безпека, цифровізація», ціль 
«Забезпечити подальший розвиток 
громадянського суспільства».  

9 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми протягом 
усього терміну виконання, 
всього, тис.грн 

2605,0 

 з них:  

 - кошти бюджету Вінницької 
міської ТГ, тис.грн 2605,0 



 - коштів державного бюджету, 
тис.грн - 

 - інші джерела фінансування, 
тис.грн - 

10 Очікувані результати 
виконання програми 

Сформовано стійку систему національно-
патріотичних цінностей дітей та молоді на 
території  Вінницької міської ТГ. 
Сформовано у дітей та молоді національно-
патріотичну свідомість, національну гідність, 
повагу до культурного та історичного 
минулого. 
Виховано соціальну, активну, відповідальну та 
патріотично налаштовану молодь.  
Створено умови для виховання правової 
свідомості дітей та молоді. 
Створено  умови для  підвищення соціальної 
активності дітей та молоді з числа переселенців 
із тимчасово окупованих територій та зони 
проведення  операції Об’єднаних сил (ООС). 
Забезпечено функціонування осередку 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді.  
Забезпечено  дитячі та молодіжні організації 
національно-патріотичного виховання 
довідковою інформацією. 
Популяризовано у дитячому та молодіжному 
середовищі гуртки, загони, табори у сфері 
національно-патріотичного виховання.  
Підвищено рівень обізнаності, вмінь та навиків 
молоді у сфері волонтерської діяльності.  
Розширено світогляд молоді, закріплено і 
поглиблено їх знання, сформовано високі 
моральні якості громадянина України. 
Посилено співпрацю між різними 
організаціями, об’єднаннями та установами, 
пов’язаними з військово-патріотичним 
вихованням дітей та молоді. 
Поширено та популяризовано вітчизняні 
художні та документальні фільми  серед дітей 
та молоді. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Визначення проблеми, 
 на розв'язання якої спрямована Програма 

 
  

2.1. Аналіз інформації та статистичних даних.  
 

В Україні національно-патріотичне виховання охоплює усі сфери 
життєдіяльності суспільства, насамперед освіту і науку, молодь та сім'ю, 
культуру і мистецтво, рекламу, профорієнтацію на військові спеціальності, 
відновлення та збереження національної пам'яті, краєзнавство, туризм, 
охорону довкілля, фізкультуру і спорт, цивільну оборону, безпеку і оборону 
України, зв'язки із закордонним українством. 

Згідно аналітичного звіту з проведення репрезентативного 
соціологічного дослідження становища молоді в Україні (2019 рік), 
проведеного Державним вищим закладом освіти «Університет банківської 
справи» на замовлення Міністерства молоді та спорту України, формування 
національно-патріотичної свідомості, як один із напрямків державної 
політики визначили лише 26,6% опитаних молодих людей. 

44,1% вважають себе скоріше патріотично налаштованою людиною і 
тільки 27,7% респондентів вважають себе патріотично налаштованою 
людиною.  

За результатами опитування 24,2 % молоді готова захищати Україну зі 
зброєю в руках у разі мобілізації та 3,2 % молоді серед усіх опитаних уже 
брали або бере участь у військових діях; 60,5 % молодих людей готові 
захищати незалежність і територіальну цілісність України 
ненасильницькими методами, такими як волонтерство, благодійність. 

На запитання «Якою мовою ви, зазвичай, спілкуєтеся?», 53,8% 
відповіло, що спілкуються українською мовою в сім’ї, 52,9 % - на роботі, у 
школі/виші, 43,1 - із друзями та знайомими. 

Проблеми, які потребують розв’язання під час формування національно-
патріотичного виховання дітей та молоді: 

 несистемний характер формування активної громадянської позиції 
задля утвердження національної ідентичності громадян на основі 
духовних цінностей Українського народу, національної 
самобутності; 

 недостатній розвиток громадсько-патріотичного, військово-
патріотичного та духовно-морального виховання; 

 наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне 
минуле нації, що створює підґрунтя для просування несумісних із 
незалежністю держави місцевих ідентичностей та мовних 
конфліктів; 

 недостатня поінформованість населення про історичні факти 
героїчної боротьби та визволення від поневолення Українського 
народу і здобуття незалежності України; 

 наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство 
імперського, колоніального і комуністичного тоталітарного 
режимів; 



 відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, 
стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з 
розвитку української мови; 

 наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, 
культурній сфері України; 

 відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької 
політики щодо національно-патріотичного виховання; 

 недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в 
сфері формування громадянськості з країнами євроатлантичного 
простору; 

 мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та 
незалежності України; 

 недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей та 
молоді, проєктами та заходами із національно-патріотичного 
виховання; 

 недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у 
сфері національно-патріотичного виховання. 

Для Вінницької міської ТГ, також притаманні вищезазначені проблеми. 
 

  
2.2. Аналіз нормативно-правової бази.  

 
Сфера національно-патріотичного виховання дітей та молоді  в Україні 

регламентується такими нормативними актами – положеннями Конституції 
України, законом України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні», декларацією «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні».  

Програма розроблена з врахуванням завдань і пріоритетів викладених у: 
- Концепції Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року; 
- Стратегії національно-патріотичного виховання; 
- Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниця 2030;  
- Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 

2030 року – Стратегія 3.0. 
Разом з тим, слід зазначити, що на даний час аналіз чинної нормативно-

правової бази України у сфері національно-патріотичного виховання  
дозволяє стверджувати, що патріотичне виховання поки що не набуло 
вигляду цілісного законодавчо визначеного механізму системної і 
цілеспрямованої взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського 
суспільства та громадян з формування у людини і громадянина високої 
національної свідомості, почуття відданості своїй Батьківщині. 

 
 
 
 

 
 



2.3. Опис успішних прикладів.  
 

На сьогоднішній день національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді в багатьох країнах світу займає одне з провідних місць у системі 
національних пріоритетів. Повага та любов молодих громадян до свої 
Батьківщини, прихильність до рідної землі, мови, культури й традицій є 
невід’ємними складовими державної політики. 

Так, у Сполучених Штатах патріотизм визначається, як здійснення 
своїх конституційних прав та свобод, можливість вільно виражати свою 
думку за будь-яких питань. Патріотичні почуття і гордість за свою країну 
прищеплюються з раннього дитинства. Важливе значення у цьому процесі 
відіграє активна пропаганда державних цінностей через засоби масової 
інформації, культуру, навчальні заклади та різноманітні скаутські та 
молодіжні об’єднання. Також, для формування патріотичної свідомості 
активно використовують механізми публічного управління. Служба в 
збройних силах США надає право на здобуття  вищої освіти на пільговій 
основі, що спонукає майбутніх студентів ранньому служінню в армії. 

В Японії поняття патріотизму - це любов до Батьківщини та історії 
своєї країни, працелюбство, милосердя та конфуціанські чесноти, такі як 
гуманність, обов’язок, доброзвичайність, мудрість та щирість. 
Конфуціанство принесло повагу до держави та влади, а також 
характеристики групового типу поведінки, що стали рисами японського 
національного характеру. В Японії система морального та патріотичного 
виховання тісно пов’язана із державною системою освіти. В 2006 році 
відбулося реформування у сфері освіти та у школах ввели уроки 
патріотизму мета яких є посилити почуття патріотизму, національної 
гордості, власної гідності та поваги до японських традицій.  

У Китайські Народній Республіці до ідей патріотизму залучаються 
дуже активно. Патріотизм є однією з основ державної політики та 
координується Комуністичною партією, Федерацією молоді Китаю та 
Комуністичним союзом молоді. В Китаї держава виховує у молодому 
поколінні патріотизм, колективізм та знайомить з ідеями правової системи 
держави та національної оборони країни. 

А, в країнах Європейського Союзу через історичні причини в 
більшості країн використовується метод ненав’язливого патріотичного 
виховання. В багатьох країнах існує тісний зв'язок між освітою та 
патріотичним вихованням. У закладах освіти військово-патріотичне 
виховання представляє собою організовану і цілеспрямовану діяльність 
держави та суспільних інститутів щодо формування особистості школяра як 
громадянина і патріота. 

Система громадянської освіти у Німеччині характеризується 
демократичністю, повагою до прав дитини, наявністю передових технологій 
виховання. Діють державні цільові програми – «Добровільний культурний 
рік», «Добровільний соціальний рік», «Добровільний екологічний рік». 
Участь в даних програмах допомагає молоді соціалізуватися та залучатись 
до соціальних проблем, посилювати почуття громадянської 
відповідальності та патріотизму. 

 Крім військової служби у Німеччині є декілька видів служби 
Вітчизні, які регулюються державою. Однією з таких є федеральна 



добровільна служба (ФРН), де хлопці і дівчата проходять службу у 
соціальній сфері, екології, охорони здоров’я та відчувають себе  не тільки 
потрібними суспільству, а й отримують кошти. Держава сплачує до 
пенсійного фонду внески та медичну страховку. Термін служби 
зараховується до трудового стажу. Організації в яких служать добровольці 
відшкодовують витрати на проїзд, харчування, екіпіровку та допомагають з 
житлом. 

Для Великобританії виховання громадськості та патріотизму є 
формуванням моральної стійкості особистості. Велику увагу вихованню 
патріотизму приділяють у старших класах середньої школи, коли 
починається широке ознайомлення підлітків з країною, особливостями її 
історії та культури. Діти відвідують центри при школах, де їх навчають не 
тільки військовій справі, а й історії війн, соціальним наукам, основам 
держави. Міністерство оборони Великобританії реалізовує соціальні та 
навчальні програми через які залучають велику кількість молодих людей до 
військової служби та кар’єри для служіння своєму народові та країні. 

 
 
 
2.4. Визначення напряму.  
 

В умовах, коли Україна, з одного боку, перебуває на шляху радикальних 
політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого – 
знаходиться у стані загрози її національної безпеки, національно – 
патріотичному вихованню належить пріоритетна роль.  

 У травні 2019 року вийшов Указ Президента України «Про Стратегію 
національно – патріотичного виховання», а у жовтні 2020 року  
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року». У цих документах звертається увага на 
те, що коли існує пряма загроза втрати Україною державної незалежності, 
виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення 
системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання 
дітей та молоді. 

Також, у жовтні 2020 року затверджено Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно – патріотичного виховання на 2020-2025 роки». Метою акту є 
розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного 
виховання, а також налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії 
у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної 
національної системи цінностей. 

Заходи Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Вінницької міської ТГ спрямовані на: 

 формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної 
свідомості, національної гідності, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту 
національних інтересів України; 
 виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, 

законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України; 



 усвідомлення дітьми та молоддю своєї ролі в забезпеченні 
національної безпеки, захисті територіальної цілісності, суверенності 
та соборності української держави; 
 підвищення ролі української мови як національної цінності; 
 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 
минулого України; 
 залучення дітей та молодь до активної участі у національно-

культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, 
мовної культури та національно-етнічних особливостей; 
 посилення співпраці на території Вінницької міської ТГ між 

різними об’єднаннями, організаціями, та установами, що пов’язані з 
національно-патріотичним вихованням серед дітей та молоді шляхом 
спільного проведення заходів, передбачених Програмою; 
 створення механізму системної та послідовної взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти, 
культури, інститутів громадянського суспільства, молодіжних центрів, 
центрів національно-патріотичного виховання; 
 вивчення досвіду інших країн, міст у сфері національно-

патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання 
дітей та молоді та сприяння впровадженню найкращих практик на 
території Вінницької міської ТГ. 

 
 

 
3.  Мета  Програми 

Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької міської ТГ. 

 

 
4. Пріоритетні завдання Програми.  

 
I. Формування української громадянської ідентичності. 
II. Військово-патріотичне виховання. 
III. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-
патріотичного виховання. 
IV. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо 
національно-патріотичного виховання. 
 
 
 

5.  Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки 
та етапи виконання Програми. 

 
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми національно-

патріотичного виховання є:  



 здійснення заходів щодо створення умов для популяризації 
кращих здобутків національно- культурної та духовної спадщини, 
героїчного минулого і сучасного українського народу, формування 
культури спілкування, відповідального ставлення до української мови; 
 здійснення заходів з активізації національно-патріотичного 

виховання серед дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній 
взаємодії між органами місцевого самоврядування та організаціями 
громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого 
співробітництва;  
 здійснення заходів щодо реалізації молодіжних проєктів щодо 

патріотичного виховання дітей та молоді спільно з представниками 
правоохоронних органів, військових, парамедиків, МНС та інше (дитячі 
та молодіжні проєкти щодо патріотичного виховання дітей та молоді); 
 здійснення заходів щодо сприяння набуттю дітьми та молоддю 

патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах 
державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з органами 
влади, організаціями громадянського суспільства, спроможності 
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на 
себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 
демократичних принципів.  

Виконання Програми забезпечить: 
 створення та розвиток ефективної системи національно-

патріотичного виховання на території Вінницької міської ТГ; 
 системні та узгоджені дії органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, спрямовані на відродження та 
впровадження національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Вінницької міської ТГ; 
 формування та утвердження української громадянської 

ідентичності шляхом налагодження системної освітньої, виховної, 
інформаційної роботи, проведення заходів за участі організацій, установ 
національно-патріотичного спрямування, громадських активістів, 
волонтерів; 
 відродження та формування спільної історичної пам’яті, 

досягнення компліментарності поглядів на минуле різними соціальними, 
регіональними та етнічними групами. 

 
 
 

6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької 
міської ТГ, Вінницької області і держави. 

 
 
Відповідно до «Стратегії національно-патріотичного виховання»                               

національно-патріотичне виховання набуває характеру системної і 
цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, закладів освіти, організацій громадянського суспільства, 
громадян з формування у людини і громадянина високої національно-
патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. 



Відповідно візії 1 «Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто», стратегічної цілі 7 «Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та активного залучення її до суспільно-громадського життя міста»; 
Галузь життєдіяльності міста «Освіта, піклування про дітей та молодь»,        
ціль 3 «Комфортне середовище для самореалізації молоді та активного 
залучення її до суспільно-громадського життя міста» Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030 - створення комфортного 
середовища для самореалізації молоді та активне залучення її до суспільно-
громадського життя міста забезпечить: новий рівень інформованості та 
обізнаності молоді у суспільно значущих питаннях життя України; 
формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі 
почуття патріотизму до міста та країни, національної самосвідомості, 
духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей. 

Відповідно галузі життєдіяльності міста «Громада майбутнього: 
залучення громадян до ухвалення рішень, адміністративні послуги, 
муніципальне управління, безпека, цифровізація», ціль «Забезпечити 
подальший розвиток громадянського суспільства» Концепції інтегрованого 
розвитку м. Вінниця 2030 декілька останніх років Вінниця зберігає статус 
найкомфортнішого міста для життя в Україні з патріотичною громадою і 
одними з найвищих показників довіри громадян до місцевої влади. Вінниця 
й надалі прагне утримувати і примножувати ці позиції завдяки активному 
впровадженню принципів демократичного суспільства, широкому 
залученню громадян до ухвалення рішень місцевого значення, мінімізації 
корупційних ризиків, збільшенню доступності й різноманіття 
адміністративних та інших послуг, розвитку електронних технологій. Місто 
має на меті вибудовувати сильну громаду вінничан, яким небайдужий 
розвиток власного міста, його безпека та процвітання. Цьому сприятиме 
формування спільно із сусідніми населеними пунктами спроможної 
Вінницької  громади, впровадження комплексу заходів із популяризації 
принципів згуртованості, обізнаності, свідомості, взаємодопомоги як 
основи успішної місцевої громади. 



7. Напрями діяльності та заходи Програми. 
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1-й рік 2-й рік 3-й рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7.1 Формування української 

громадянської 
ідентичності 
 (здійснення заходів, 
спрямованих на 
впровадження та 
утвердження суспільно-
державних (національних) 
цінностей, розвитку 
громадянської 
ідентичності населення 
України) 

    540,0 160,0 180,0 200,0  

7.1.1  Проводити молодіжні 
форуми,  конференцiї, 
фестивалі,  навчання, 
тренінги, семінари, квести, 
акції, ярмарки, круглі столи,   
конкурси, фото виставки, 
тематичні марафони та 
екскурсії, панельні дискусії, 
дебати, патріотичні ігри,  
уроки мужності, пам’яті і 
«живої історії» та інші 
заходи, що спрямовані на 
вирiшення актуальних 
питань національно-
патріотичного виховання  

2021-2023 р.р. Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 
Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
культури міської 
ради 
Департамент 
соціальної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Сформовано стійку 
систему національно-
патріотичних 
цінностей дітей та 
молоді Вінницької 
міської ТГ 



дітей та молоді. 
Популяризація національної 
культури, відродження та 
розвиток українського 
козацтва, вшанування 
історичної ролі козацтва у 
становленні української 
державності, вивчення 
традицій і звичаїв козаків  із 
залученням дітей та молоді 

Відділ з питань 
надзвичайних 
ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи 
та режиму 
секретності міської 
ради 
Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради 
Служба у справах 
дітей міської ради 
Інститути 
громадянського 
суспільства 
патріотичного 
спрямування 
 

7.1.2  Проводити заходи із нагоди 
відзначення знакових, 
пам’ятних та історичних 
свят, подій і дат у житті 
держави та міста  у т.ч.  до 
Дня Конституції, Дня 
Незалежності України тощо, 
що сприяють пiдвищенню 
iнтересу дітей та молодi до 
проблем державотворення, 
розвитку демократiї та 
громадянського суспiльства 

2021-2023 р.р. Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 
Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
культури міської 
ради 
Департамент 
соціальної 
політики міської 
ради 
Відділ з питань 
надзвичайних 
ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи 
та режиму 
секретності міської 
ради 
Комітет по 
фізичній культурі 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено умови для 
виховання правової 
свідомості дітей та 
молоді  Вінницької 
міської ТГ 



та спорту міської 
ради 
Служба у справах 
дітей міської ради 
Інститути 
громадянського 
суспільства 
патріотичного 
спрямування 
 

7.1.3  Сприяти соціальній 
адаптації (освітній, 
трудовій, громадсько-
політичній, дозвіллєвій) та 
створювати умови для 
підвищення соціальної 
активності дітей та молоді з 
числа переселенців із 
тимчасово окупованих 
територій та зони 
проведення  операції 
Об’єднаних сил (ООС) 

2021-2023 р.р. Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 
Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
культури міської 
ради 
Департамент 
соціальної 
політики міської 
ради 
Відділ з питань 
надзвичайних 
ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи 
та режиму 
секретності міської 
ради 
Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради 
Служба у справах 
дітей міської ради 
Інститути 
громадянського 
суспільства 
патріотичного 
спрямування 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено  умови для  
підвищення соціальної 
активності дітей та 
молоді з числа 
переселенців із 
тимчасово окупованих 
територій та зони 
проведення  операції 
Об’єднаних сил (ООС) 



7.1.4  Проводити культурно-
мистецькі, освітньо-виховні 
заходи, спрямовані на 
ознайомлення з історією та 
традиціями м. Вінниці, 
інших населених пунктів, 
що входять до складу  
Вінницької міської ТГ та 
Вінницької області для дітей 
та молоді з тимчасово 
окупованих територій та 
зони проведення операції 
Об’єднаних сил (ООС) 

2021-2023 р.р. Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 
Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
культури міської 
ради 
Інститути 
громадянського 
суспільства 
патріотичного 
спрямування 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Знайомство з 
визначними місцями 
Вінниччини    дітей та 
молоді з тимчасово 
окупованих територій 
та зони проведення 
операції Об’єднаних 
сил (ООС) 

7.2 Військово-патріотичне 
виховання  
(здійснення заходів, 
спрямованих на 
формування у громадян 
готовності до захисту 
України, громадського 
сприяння безпеці та 
обороні України та 
підвищення престижу 
військової і спеціальної 
державної служби) 

    705,0 190,0 235,0 280,0  

7.2.1  Забезпечувати 
функціонування Центру 
національно-патріотичного 
виховання на базі 
Вінницького міського 
палацу дітей та юнацтва  

2021-2023 р.р. Вінницький 
міський палац 
дітей та юнацтва   

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Забезпечено 
функціонування 
осередку національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді 

7.2.2  Сприяти  організації гуртків 
військово-патріотичного та 
національно-патріотичного 
спрямування, роботі 
профільних загонів та/або 
пришкільних таборів 
національно-патріотичного 
спрямування.  Проведення 
військово-спортивного 
табору для молоді 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Популяризовано у 
дитячому та 
молодіжному 
середовищі гуртки, 
загони, табори у сфері 
національно-
патріотичного 
виховання 



7.2.3  Проводити інформаційно-
роз’яснювальної та 
просвітницької  роботи з 
дітьми та молоддю щодо 
виконання свого обов’язку, 
передбаченого 
Конституцією України, 
виховання національної 
свідомості на героїко-
патріотичних традиціях 
минулого України, 
формування в свідомості 
юнаків щодо захисту 
держави (на базі шкільних 
музеїв тощо) 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської ради  
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
соціальної 
політики міської 
ради 
  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Сформовано у дітей та 
молоді національно-
патріотичну 
свідомість, 
національну гідність, 
повагу до культурного 
та історичного 
минулого 

7.2.4  Створити умови для 
підвищення фізичної 
підготовленості молоді для 
проходження служби у 
Збройних Силах України 

2021-2023 р.р Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради 
Вінницький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування та 
соціальної 
підтримки 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено умови  для 
підвищення фізичної 
підготовленості 
молоді для 
проходження служби у 
Збройних Силах 
України 

7.2.5  Проводити благодійні акцій, 
ярмарки, концерти, майстер-
класи на підтримку 
ветеранів війни, воїнів 
АТО/ООС, людей похилого 
віку 
 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської 
ради, керівники 
закладів освіти 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено умови для 
реалізації заходів і 
програм, спрямованих 
на національно-
патріотичне виховання 
молоді 

7.2.6  Проводити у освітніх 
закладах інформаційно-
просвітницькі та виховні 
заходи, зустрічі з 
учасниками Революції 
Гідності, учасниками 
АТО/ООС 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської 
ради, 
керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Розширено світогляд 
молоді, закріплено і 
поглиблено їх знання, 
сформовано високі 
моральні якості 
громадянина України  

7.2.7  Проводити спортивні 
змагання з допризовної 
підготовки серед учнів 

2021-2023 р.р Комітет по 
фізичній культурі 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Проведено спортивні 
змагання з 
допризовної 



закладів загальної середньої 
освіти Вінницької міської  
ТГ 

та спорту міської 
ради 
Вінницький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування та 
соціальної 
підтримки 

підготовки серед учнів 
закладів загальної 
середньої освіти 
Вінницької міської  ТГ 

7.2.8  Проводити спартакіади 
Вінницького гарнізону 
серед вiйськовослужбовцiв, 
працівників Збройних Сил 
України та членів їх сімей 

2021-2023 р.р Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради 
Вінницький 
гарнізон  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Проведено  
спартакіади 
Вінницького гарнізону 
серед 
вiйськовослужбовцiв, 
працівників Збройних 
Сил України та членів 
їх сімей 

7.2.9  Проводити гімназіади та 
навчально-польові зборіви 
допризовної молоді 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Проведено  гімназіади 
та навчально-польових 
зборів допризовної 
молоді 

7.2.10  Проводити міський етап  
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 
 

2021-2023 р.р Департамент 
освіти міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Виховано соціальну, 
активну, 
відповідальної та 
патріотично 
налаштовану молоді 

7.3 Формування науково-
методологічних і 
методичних засад 
національно-
патріотичного виховання 
(здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток 
цілісної загальнодержавної 
політики національно-
патріотичного виховання) 

    535,0 190,0 165,0 180,0  

7.3.1  Створити єдину базу діючих 
дитячих та молодіжних 
об’єднань  національно-
патріотичного виховання з 
щорічним оновленням та з 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Не потребує 
фінансування     Створено єдину базу 

для  діючих дитячих та 
молодіжних об’єднань  
національно-
патріотичного 
виховання 



вільним доступом до неї в 
мережі Інтернет 

7.3.2  Сприяти розширенню 
туристично-краєзнавчої 
роботи для дітей та молоді, 
спрямованої на відродження 
національних традицій, 
формування національної 
свідомості дітей і молоді та 
проводити освітньо-
інформаційні, туристично-
краєзнавчі екскурсії, роботу 
з вивчення історії рідного 
краю 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено умови для 
вивчення історії 
рідного краю 

7.3.3  Забезпечувати підготовку 
довідкової інформації (в т.ч. 
на друкованих та 
електронних носіях), 
друкованої продукції для 
дитячих та молодіжних 
організацій щодо розвитку 
національно-патріотичного 
виховання 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Забезпечено  дитячі та 
молодіжні організації 
національно-
патріотичного 
виховання довідковою 
інформацією 

  Сприяти створенню 
належних умов для 
реабілітації учасників 
операції об'єднаних сил, 
антитерористичної операції 
та членів їх сімей, а також 
членів сімей осіб, які 
загинули (пропали 
безвісти), померли 
внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з 
участю у таких заходах,  
шляхом надання їм права 
відвідування на безоплатній 
основі спортивних споруд 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
комунальної власності міста 
та комунального 
підприємства «Центральний 

2021-2023 р.р Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради, 
міські дитячо-
юнацькі спортивні 
школи 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Створено належні 
умови  для реабілітації 
учасників операції 
об'єднаних сил, 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей, а також членів 
сімей осіб,  які 
загинули (пропали 
безвісти), померли 
внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання 



міський стадіон» у вільний 
від навчально-тренувальної 
роботи час згідно з 
рішенням виконавчого 
комітету від 24.12.2015 р. 
№2916 «Про надання 
дозволу на відвідування 
спортивних залів та бігових 
доріжок міських дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
та комунального 
підприємства «Центральний 
міський стадіон» 

7.3.4  Проводити промоційну 
кампанію «Соціологічне 
дослідження у сфері 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді» 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Визначено цінності та 
потреби дітей та 
молоді Вінницької 
міської ТГ 

7.4 Підтримка та співпраця 
органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування з 
інститутами 
громадянського 
суспільства щодо 
національно-
патріотичного 
виховання 

    825,0 250,0 275,0 300,0  

7.4.1  Сприяти залученню 
молодих людей до 
волонтерської діяльності 
через проведення 
благодійних акцій та 
польових культурних 
досліджень тощо 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 
Департамент 
освіти міської ради 
(керівники 
закладів освіти) 
Департамент 
культури міської 
ради 
Департамент 
соціальної 
політики міської 
ради 
Відділ з питань 
надзвичайних 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Підвищено рівень 
обізнаності, вмінь та 
навиків молоді у сфері 
волонтерської 
діяльності 



ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи 
та режиму 
секретності міської 
ради 
Комітет по 
фізичній культурі 
та спорту міської 
ради 
Служба у справах 
дітей міської ради 
Інститути 
громадянського 
суспільства 
патріотичного 
спрямування 

7.4.2  Забезпечувати співпрацю з 
громадськими 
організаціями, які 
реалізують суспільно-
корисні національно-
патріотичні проєкти для 
дітей та молоді Вінницької 
міської ТГ, в т.ч.: 
організовувати навчальні 
семінари, круглі столи, 
консультації. Готувати і 
розповсюджувати 
інформаційні буклети, 
брошури щодо зазначених 
проєктів. Надавати для 
реалізації зазначених 
проєктів, в оренду 
приміщення (КЗ «Центр 
підліткових клубів за місцем 
проживання» тощо) для 
організації роботи з дітьми 
та молоддю 

2021-2023 р.р Відділ молодіжної 
політики міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Посилено співпрацю 
між різними 
організаціями, 
об’єднаннями та 
установами, 
пов’язаними з 
військово-
патріотичним 
вихованням дітей та 
молоді 
 

7.4.3  Здійснювати прем’єрні 
покази художніх та 
документальних фільмів 
вітчизняних режисерів,  
творчі зустрічі з режисерами 

2021-2023 р.р Департамент 
культури міської 
ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

    Поширено та 
популяризовано 
вітчизняні художні та 
документальні фільми  
серед дітей та молоді 



та акторами (КП «Кінотеатр 
«Родина»). 
 

7.4.4  Проводити тематичні 
виставки, літературні 
вечори, презентацій книг, 
зустрічей з авторами (ЗК 
«Вінницька міська 
централізована бібліотечна 
система», літературно-
меморіальний музей 
М.Коцюбинського). 
 

2021-2023 р.р Департамент 
культури міської 
ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

     

 ВСЬОГО     2605,0 790,0 855,0 960,0  



 
 
 

8.  Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030 
 

 
 

Наскрізні теми 1.  Місто Вінниця в міжнародному, 
національному та регіональному контексті. 

2. Врахування прав та потреб чоловіків та 
жінок. 

3. Цифровізація. 
 

Пріоритизація 
наскрізної теми 

Місто Вінниця в міжнародному, 
національному та регіональному контексті – 
одна із найактуальніших наскрізних тем, в якій 
висвітлено роль та позиціонування міста. На 
національному рівні Вінниця широко присутня в 
інформаційному просторі. Місто має вагоме 
історичне підґрунтя, яке робить його важливою 
ланкою становлення державності в Україні та 
розвитку її культури. Розвиток Вінниці в умовах 
військового конфлікту на сході потребує кращої 
та ефективнішої мобілізації усіх наявних ресурсів.  
Врахування прав та потреб чоловіків та жінок 
є актуальною наскрізною темою при плануванні, 
реалізації, оцінці та моніторингу Програм, а також 
при організації внутрішньої роботи відділу.  
Цифровізація є актуальною наскрізною темою в 
контексті цифрового просування міста - сайт, 
сторінки в соціальних мережах. 

Заходи Заходи, що належать до наскрізної теми «Місто 
Вінниця в міжнародному, національному та 
регіональному контексті» лежать в пріоритетних 
напрямках Візії 1. «Комфортне, культурне та 
соціально відповідальне місто», стратегічна ціль 7 
«Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та активного залучення її до суспільно-
громадського життя міста»; Галузь 
життєдіяльності міста «Освіта, піклування про 
дітей та молодь», ціль 3 «Комфортне середовище 
для самореалізації молоді та її активного 
залучення до суспільно-громадського життя 
міста» та Галузі життєдіяльності міста «Громада 
майбутнього залучення громадян до ухвалення 
рішень, адміністративні послуги, муніципальне 
управління, безпека, цифровізація», ціль 
«Забезпечити подальший розвиток 
громадянського суспільства».: 



- Створення умов для реалізації заходів і 
програм, спрямованих на національно-
патріотичне виховання дітей та молоді. 

- Забезпечення функціонування осередку 
національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді. 

- Популяризація у дитячому та молодіжному 
середовищі гуртків, загонів, таборів у сфері 
національно-патріотичного виховання. 

- Системні та узгоджені дії органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського 
суспільства, спрямованих на відродження та 
впровадження національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької 
міської ТГ. 

 
Очікувані результати - Створення та розвиток ефективної системи 

національно-патріотичного виховання на 
території Вінницької міської ТГ. 

- Збільшення кількість дітей та молоді, 
залученої до участі у заходах спрямованих 
на національно-патріотичне виховання та 
підвищення рівня громадянської свідомості. 

- Посилення співпраці між різними 
організаціями, об’єднаннями та установами 
пов’язаними з патріотичним вихованням 
дітей та молоді. 
 

 
 
 

9. Просторовий вимір. 
 

Реалізація Програми буде спрямована на створення та розвиток 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всій території 
Вінницької міської ТГ. 

 Програма розроблена з урахуванням подальшої інтеграції у веб-
платформу міських даних. 

 
10. Система управління та контролю за ходом виконання програми. 

 
 

Управління та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює 
її відповідальний виконавець – відділ молодіжної політики міської ради. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ 
молодіжної політики міської ради. Відповідальність за виконання заходів 
Програми несуть її співвиконавці.  

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим 
порядком за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів. 



Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд 
виконавчого комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою 
одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та коригувань. У разі потреби 
відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо доцільності 
продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, 
обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів. 

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше                 
15 квітня (згідно Порядку розробки, виконання і моніторингу цільових 
програм (рішення виконавчого комітету від 21.05.2020р. № 1009)) року, 
наступного за звітним. Звіт надсилається департаменту економіки і інвестицій 
Вінницької міської ради. 

 
 

 
 
11. Показники моніторингу (ключові показники) Програми. 

 
Результативність виконання Програми визначається за допомогою 

наступних показників (ключових індикаторів): 
 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідне 
значення 

показника 

Прогнозні показники, по 
роках 

 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кількість активних 

об’єднань 
патріотично-
національного 
спрямування 

шт. 15 16 17 18 

2. Кількість 
національно-
патріотичних 
заходів 

шт. 100 120 130 140 

3. Кількість учасників 
національно-
патріотичних 
заходів 

осіб 120000 125000 130000 135000 

3.1 в тому числі дівчат осіб 55000 57000 60000 62000 
3.2 в тому числі 

хлопців осіб 65000 68000 70000 73000 
4. Відсоток молоді, 

охопленої заходами 
національно-
патріотичного 
виховання від 

% 30,2 63,6 65,3 67,5 



загальної кількості 
молоді у регіоні 

4.1 з них дівчат, від 
загальної кількості 
дівчат у регіоні 

% 25,6 64,1 65,2 66,3 

4.2 з них хлопців, від 
загальної кількості 
хлопців у регіоні 

% 17,3 63,2 64,3 66,5 

 
 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 
 

            

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради 
 
Старушко Людмила Іванівна 
 
Головний спеціаліст 

 
 
 
 
 
 
 
 


