
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Дванадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №231-12-УІІІ

Про затвердження Програми розвитку національно-патріотичного 
виховання на території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні», «Про військову службу і загальновійськовий обов’язок, Концепції 
національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму 
України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами), Бюджетного кодексу 
України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку національно-патріотичного виховання на 
території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки, що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення 
на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради 
від 24.12.2021 №231-12-VIII

ПРОГРАМА 
розвитку національно-патріотичного виховання на 

території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

смт Калинівка



ПАСПОРТ

Програми розвитку національно-патріотичного виховання на території 
Калинівської селищної ради

на 2і)22 - 2025 роки

1. Ініціатор розроблення
Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Програма розроблена відповідно до 
Конституції України, законів України «Про 
освіту», «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», 
«Про військову службу і
загальновійськовий обов’язок, Концепції 
національно-патріотичного виховання
молоді, затвердженої наказом Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства оборони України,
Міністерства культури і туризму України 
від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі 
змінами), Бюджетного кодексу України

3. Розробник Програми Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

4. Відповідальний 
виконавець Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

5. Учасники Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради, інші виконавчі органи 
Калинівської селищної ради, Молодіжна 
рада Калинівської селищної територіальної 
громади

6. Термін реалізації
Програми 2022 - 2025 роки

7.
Перелік витоків 
фінансування у виконанні 
Програми

Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади, інші джерела, не 
заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, у тому 
числі:

2 200 тис. грн

8.1. коштів селищного 
бюджету

У межах видатків, передбачених у 
відповідних бюджетах

8.2. коштів інших джерел
У межах фінансування, не заборонених 
чинним законодавством



1. Загальні положення Програми

Історичні події, що відбувалися і відбуваються в Україні на протязі 2013- 2019 
років: Революція Гідності, боротьба за територіальну цілісність, незалежність 
України, за право жити, навчатись, працювати у демократичній, правовій 
державі - підняли на поверхню глобальні проблеми суспільства. Частина таких 
проблем так чи інакше пов’язана з недостатнім рівнем національної свідомості 
різних поколінь українців, з викривленим трактуванням окремих історичних 
фактів нашої держави, з відсутністю державної ідеї об’єднання Заходу і Сходу в 
історичному, економічному, політичному, ментальному сенсі.

Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою 
потребою і держави, якій необхідно щоб молоде покоління росло національно 
свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у 
цивілізованому світі. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння 
Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, 
піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного 
відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних 
інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози патріотизм проявляється у 
готовності служити Україні, встати на її захист. На місцевому рівні вирішенню 
проблеми патріотичного виховання сприятиме Програма розвитку національно - 
патріотичного виховання дітей та молоді Калинівської селищної ради на 2022- 
2025 роки (далі - Програма).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України 
«Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні», «Про військову службу і загальновійськовий обов’язок», Концепції 
національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму 
України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами).

Програма визначає зміст та основні шляхи розвитку системи патріотичного 
виховання учнівської молоді та спрямована на подальше формування 
патріотичної свідомості як однієї із найважливіших цінностей і основ морально- 
духовної єдності суспільства.

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 
історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне 
на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної 
спадщини;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 
України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних 
святинь;



- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо 
національно-патріотичного виховання;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 
духовного коду нації;

- підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до 
свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 
громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних 
інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації 
молоді до державної та військової служби;

- формування в учнівської молоді національної свідомості, поваги до 
особистості, суспільства, держави, до ідей і цінностей їх відродження та 
розвитку, усвідомленого ставлення до власної належності до рідної землі, 
народу;

- створення належних умов для прояву патріотизму, відновлення і 
вшанування національної пам’яті;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської 
сили військово-патріотичного виховання молоді;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського 
війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у 
відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої 
доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної 
республіки, Української повстанської армії до часів незалежності;

- утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського 
суспільства.

3. Принципи реалізації Програми

1. Особистісно-орієнтований підхід з врахуванням вікових, соціальних, 
культурних та інших особливостей жителів громади;

2. Універсальність основних напрямів громадянсько-патріотичного 
виховання, яке передбачає цілісний та комплексний підхід з використанням 
досвіду минулих поколінь, національних традицій у побуті та внутрішньо 
сімейних відносин, у навчанні та праці, методах творчості;

3. Врахування регіональних умов у пропаганді патріотичних ідей та 
цінностей, що характеризуються любов'ю до рідного краю, вулиці, начального 
закладу тощо.

4. Мета і основні завдання Програми

Основною метою Програми є подальший розвиток та вдосконалення системи 
патріотичного виховання учнівської молоді через систему організаційних 
заходів, педагогічних форм і методів, формування у молоді високої патріотичної 
свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і 
конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

Перелік заходів Програми наведено у додатку 1 до Програми.



5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми в 
2021-2025 роках складає 2 200 тис.грн.

Фінансування програми проводиться за рахунок бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством.

Селищна рада щороку передбачає у проектах місцевого бюджету необхідні 
обсяги коштів для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджет на 
відповідний рік.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатись, виходячи з необхідності 
виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 
витрат на їх реалізацію.

Термін дії Програми - 2022-2025 роки.
Прогнозовані обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 2 до 

Програми.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:
сформувати цілісну загальнодержавну політику національно- 

патріотичного виховання в Україні;
формування науково-методологічних і методичних засад 

національно-патріотичного виховання — здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного 
виховання;

підтримки та співпраці між органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо 
національно-патріотичного виховання;

- провадити активну діяльність молодіжних об’єднань та рад;
збільшити кількість осіб, що пройшли навчання з підготовки 

активістів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді;

створити моніторингову систему для визначення соціальної 
ефективності національно-патріотичного виховання.

7. Контроль за виконанням Програми

Сектор молоді та спорту Клаиніської селищної ради у процесі виконання 
Програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів 
протягом цього строку реалізації відповідних програм в межах бюджетних 
призначень.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань. 
Узагальнення матеріалів здійснює сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради. Узагальнена інформація подається постійній комісії з питань 
освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 



соціального захисту населення з метою забезпечення контролю за досягненням 
поставлених цілей для визначення необхідності коригування документу.

Внесення змін до Програми здійснюється за процедурою внесення змін до 
місцевих нормативних актів. Контроль за використання бюджетних коштів, 
спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, 
встановленому бюджетним законодавством України.

Заступник Калинівського 
селищного голови
з гуманітарних питань ЧАЙКІВСЬКИЙ



УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район. Київська область, 08623, 
тел./факс: (04571) 4-13-00, тел.: 4-11 -ЗО

E-mail: kalinovkapossovet@ukr.net, сайт: www.kalynivskarada.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 04359873

ВІД________________ №______ /02-22
на_______________від__ ________

Калинівському 
селищному голові 
ЮЛІЇ Олексенко

Шановна Юліє Олексіївно!

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні», «Про військову службу і загальновійськовий обов'язок», Бюджетного 
кодексу України (зі змінами), з метою організації та забезпечення здійснення 
повноважень у сфері управління розвитком системи національно-патріотичного 
виховання молоді Калинівської селищної територіальної громади, прошу 
винести питання на розгляд сесії щодо затвердження Програми «Розвитку 
національно-патріотичного виховання на території Калинівської селищної ради 
на 2022-2025 роки» сектору молоді та спорту Калинівської селищної ради.

Заступник 
селищною голови 
з гуманітарних питань

ІГОР Чайківський

Ольга Депутат
0663050670

mailto:kalinovkapossovet@ukr.net
http://www.kalynivskarada.gov.ua


УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

_____сесія ____скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від__________ 2021 року стм калинівка №_______

Про затвердження Програми «Розвитку національно-патріотичного 
виховання на території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки» 
сектору молоді та спорту Калинівської селищної ради.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту». «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні». «Про військову службу і загальновійськовий обов'язок». Бюджетного 
кодексу України (зі змінами), з метою організації та забезпечення здійснення 
повноважень у сфері управління розвитком системи національно-патріотичного 
виховання молоді Калинівської селищної територіальної громади. Калинівська 
селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвитку національно-патріотичного виховання на 
території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки» сектору молоді та 
спорту Калинівської селищної ради (далі - І Ірограма).

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради здійснювати 
фінансування заходів щодо реалізації Програми відповідно до затверджених 
асигнувань.

3. Сектору молоді та спорту Калинівської селищної ради забезпечити 
виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти та заступника 
Калинівського селищного голови з гуманітарних питань Ігоря Чайківського.

Селищний голова ЮЛІЯ Олексенко



Додаток 1 до Програми

Напрямки діяльності щодо реалізації
Програми розвитку національно-патріотичного виховання на території Калинівської селищної ради на 

2022-2025 роки

№

з/п

Перелік заходів програми Джерела 
фінансування

Терміни 
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн., у тому числі

Очікуваний 
результат

Всього 2022 2023 2024 2025

1. Виготовлення (придбання), 
використання та 
розповсюдження поліграфічної 
продукції, наочної агітації, 
соціальної реклами (бігборди, 
афіші, інформаційні листівки, 
буклети, плакати та інше) для 
інформування населення про 
роботу молодіжної політики

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені 
чинним 
законодавством

щорічно 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Популяризація 
національно- 
патріотичного у 
громаді

2. Організація та проведення 
лекцій, семінарів, делегація на 
навчання

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені 
чинним 
законодавством

щорічно 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих умов 
для національно- 
патріотичного руху в 
громаді

3. Розвиток національно- 
патріотичної інфраструктури

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені

щорічно 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Створення 
сприятливих умов 
для національно-



2

чинним
законодавством

патріотичного руху в 
громаді

4. Організація та проведення 
масових національно- 
патріотичних заходів та 
фестивалів

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені 
чинним 
законодавством

щорічно 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Заохочення жителів 
до участі в м 
національно- 
патріотичних русі 
громади

5. Придбання (виготовлення) 
нагородної атрибутики, призів 
для проведення і нагородження 
учасників змагань, 
національно-патріотичних 
заходів і свят

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені 
чинним 
законодавством

щорічно 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Заохочення жителів 
до участі в м 
національно- 
патріотичних русі 
громади

6. Організація акцій та 
флешмобів

селищний бюджет 
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені 
чинним 
законодавством

щорічно 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Заохочення жителів 
до участі в м 
національно- 
патріотичних русі 
громади

Всього: 2 200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Заступник Калинівського селищного 
голови з гуманітарних питань Ігор ЧАЙКІВСЬКИЙ


