
      Проєкт 
 

 
КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

від    № 
м. Краматорськ      
 
Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми національно-
патріотичного виховання на  
2021-2025 роки 
 
 

На підставі Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020–2025 роки», враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р «Про схвалення 

Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 

період до 2025 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 05.11.2020 № 1215/5-20 «Про затвердження 

цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 

2021-2025 роки», з метою створення та розвитку системи національно-патріотичного 

виховання, насамперед дітей та молоді, формування почуття патріотизму, популяризації 

духовно-культурної спадщини українського народу, усвідомлення громадянського обов’язку 

та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток 

успішної країни, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада 
 
В  И  Р  І  Ш  И  Л А: 

 
1. Затвердити Міську цільову соціальну програму національно-патріотичного 

виховання на 2021-2025 роки (далі – Програма), додається. 
 
2. Структурним підрозділам міської ради: 
 
1) Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою. 
 
2) Щокварталу, до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати 

управлінню з гуманітарних питань Краматорської міської ради інформацію про результати 

реалізації заходів Програми за відповідний період. 
 
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління з 

гуманітарних питань Краматорської міської ради, контроль - на заступника міського голови 

Катальнікову О.Г. 
 
 
 
Міський голова        О.В. Гончаренко 



 
Додаток 
до рішення міської ради 
  № 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАНЯЯ НА 2021-2025 РОКИ 

 



 
  Продовження додатка 
 

І. Паспорт Програми 
 

1. Назва Програми Міська цільова соціальна програма національно-
патріотичного виховання на 2021-2025 роки 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

вищого органу влади про 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 

286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2020–2025 роки»; », 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 листопада 2020 року  
№ 1215/5-20 «Про затвердження цільової соціальної 

Програми національно-патріотичного виховання в 

Донецькій області на 2021-2025 роки» 
3. Розробник Програми Управління з гуманітарних питань Краматорської 

міської ради 
4. Відповідальні виконавці 

Програми 
Управління з гуманітарних питань, структурні 

підрозділи Краматорської міської ради, громадські 

організації 
5. Термін реалізації Програми  2021-2025 роки 
6. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми  
Місцевий бюджет 

 
ІІ. Загальна частина 

 
Патріотизм – це основа життєздатності держави, важливий внутрішній ресурс, що 

мобілізує та консолідує суспільство навколо активної громадянської позиції, готовності 

громадян до самовідданого служіння своїй Вітчизні. 
Нині набуває актуальності багатоаспектна проблема національно-патріотичного 

виховання, головна мета якого є набуття дітьми та молоддю соціального досвіду, готовності 

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис 

громадянина Української держави. 
Сучасна молодь – це покоління людей, які у своїй більшості підтримують процеси 

формування демократичної незалежної держави, відродження України, генерація, що 

потребує більш конструктивних і динамічних еволюційних кроків щодо розвитку 

суспільства, покоління людей, які бажають вчитися, працювати, власними силами 

забезпечувати своє життя, врешті, генерація людей гарячих, радикально налаштованих, які 

не сприймають будь-яку фальш, нещирість, пусті обіцянки стосовно свого сьогодення і 

майбуття.  
Серед сучасних державотворчих процесів, які відбуваються в Україні, у суспільстві 

спостерігається пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникають різні 

громадські рухи, молодіжні організації, розповсюджується волонтерська діяльність.  
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На даний момент, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що 

Україна має величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають 

потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. 
В основу Програми покладено ідеї зміцнення української державності як 

консолідуючого чинника розвитку суспільств й нації в цілому. 
Програма передбачає забезпечення комплексної, системної і цілеспрямованої 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, 

сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління 

високої патріотичної свідомості, 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. 
Програма базується на основі принципів національної самобутності українського 

народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, 

територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву 

участь у процесі розбудови Української держави.  
 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою Програми є створення та розвиток комплексної системи національно-
патріотичного виховання на основі формування й утвердження принципів любові і гордості 

за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота та 

громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни 

та забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого громадянина-патріота 

Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим 

поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних 

якостей та духовних цінностей. 
Завдання Програми: 
- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, культури соціальних і політичних стосунків;  
- 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; 
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 
- налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних 

структурних підрозділів, державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського 

суспільства та ініціативних груп; 
- створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, 

удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
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- підтримка та популяризація інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи 

з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-
морального виховання молоді; 

- сприяння зацікавленості молоді у службі у Збройних Силах України, готовності до 

захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України. 
 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання завдань, строки виконання Програми 
 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 
1. Формування української громадянської свідомості та національно-патріотичне 

виховання молоді: 
- забезпечення активної участі молоді в міських, обласних, всеукраїнських та 

регіональних заходах національно-патріотичного спрямування різних форматів щодо 

практичного розвитку та удосконалення національно-патріотичного виховання молоді, 

підвищення рівня знань, умінь та навичок у цьому напрямку; 
- проведення фестивалів, конкурсів, майстер-класів, форумів, пленерів, наметових 

таборів, зльотів, походів та інших заходів різних форматів, спрямованих на створення умов 

для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, 

героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування, 

відповідального ставлення до української мови, вироблення умінь і навичок вільного 

користування з комунікативною метою; 
- проведення акцій, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конкурсів, 

конференцій, засідань у форматі «круглих столів», дебатів, заходів різного формату, у тому 

числі тематичних зустрічей із максимальним залученням учасників антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, учасників Революції Гідності, Помаранчевої революції , 

Революції на граніті, спрямованих на формування поваги, гідності, пошани до героїчних 

вчинків українського народу; 
- розробка, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційно-

методичних матеріалів (посібників, буклетів, листівок, відеороликів тощо), спрямованих на 

формування патріотичної свідомості; 
- активне залучення до проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів, 

спортивних ігор, змагань, інших заходів учасників бойових дій, військовослужбовців та 

членів їх сімей, представників громадських організацій, волонтерів, діячів сучасної культури, 

мистецтва, науки , спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію; 
- проведення, підтримка та участь в освітньо-виховних, інформаційно-методичних 

та просвітницьких заходах, особливо заходах неформальної освіти, спрямованих на 

підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної 

системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, порядного, національно 

орієнтованого громадянина-патріота України; 
- закупка та оновлення Державних Прапорів України, прапорів Донецької області 

та міста Краматорська, які вивішено на адміністративних будівлях, громадських місцях та 

вулицях міста. 
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2. Співпраця з інститутами громадянського суспільства та представниками 

волонтерського руху. Підтримка громадських ініціатив дітей та молоді: 
- проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства; 
- залучення учнівської та студентської молоді до волонтерської діяльності через 

проведення благодійних акцій, інших доброчинних заходів, сприяння реалізації соціальних 

проектів, спрямованих на формування національно-патріотичної свідомості; 
- сприяння участі дитячих, молодіжних, волонтерських організацій, молоді у 

обласних, всеукраїнських, регіональних заходах (семінари, форуми, акції, походи, зльоти 

тощо), спрямованих на громадсько-патріотичне виховання та обмін досвідом у відповідній 

сфері; 
- сприяння роботи пластових, скаутських гуртків на базі закладів освіти, 

молодіжних центрів. 
 

3. Військово-патріотичне виховання. Допризовна підготовка молоді: 
- проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, 

військово-спортивних ігор, змагань, інших заходів, спрямованих на популяризацію строкової 

військової служби за контрактом; залучення допризовної учнівської та студентської молоді 

до участі у міських, обласних, всеукраїнських заходах, спрямованих на підвищення 

престижу військової служби, військової підготовки допризовної молоді; організація 

відвідування екскурсій до військових частин; 
- проведення тематичних заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності 

молоді до територіальної оборони країни; навчання з надання першої медичної допомоги; 
- забезпечення міських військових комісаріатів автотранспортом для відправки 

призваних осіб до військових частин; 
- проведення міського етапу наметових таборувань дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»); 
- проведення навчальних семінарів, конференцій, «Круглий столів», тематичних 

уроків, лекцій, виховних годин, бесід, диспутів, інформаційних марафонів та інших заходів 

для учнівської та студентської молоді з питання євроатлантичної інтеграції України. 
 

4. Організація культурно-масових, просвітницьких та спортивних заходів, 

спрямованих на патріотичне виховання населення: 
- проведення міських та участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних та 

регіональних фестивалях, конкурсах, майстер-класах, пленерах, наметових таборах, зльотах, 

походах та інших заходах різних форматів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів 

молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального 

самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української 

культури, мови і народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, 

проведення заходів щодо активізації туристично-екскурсійної, краєзнавчої діяльності з 

вивчення духовно-історичної спадщини України; 
- проведення культурних, соціальних та інших масових заходів, приурочених до 

пам’ятних дат та державних свят; 
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- проведення мистецьких заходів за участю творчих колективів, співаків, акторів з 

метою популяризації патріотичного виховання населення; 
- відкриття тематичних виставок у музеях, створення вуличних експозицій, 

проведення тематичних показів, присвячених визначним постатям і подіям історії України; 
- проведення заходів зі спортивної підготовки та фізичного виховання, 

спрямованих на підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового 

способу життя; 
- проведення фізкультурно-спортивних заходів для допризовної та призовної 

молоді, змагань з військово-прикладних видів спорту, спортивного туризму та орієнтування; 
- проведення футбольних турнірів за участю військовослужбовців та силових 

структур; 
- залучення молоді з числа внутрішньо-переміщених осіб до участі у культурно-

просвітницьких, спортивних заходах і програмах. 
 

5. Організаційно-методична, інформаційна підтримка та моніторинг у сфері 

національно-патріотичного виховання: 
- проведення засідань місцевої координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання; 
- висвітлення в засобах масової інформації матеріалів щодо розвитку в місті 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
- організація та інформаційний супровід показів сучасних українських фільмів та 

виставок у закладах культури, освіти, молодіжних центрах; 
- організація і проведення опитувань, соціологічних та інших досліджень у сфері 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді з метою визначення змін ціннісних 

орієнтирів молоді за результатами реалізації Програми, оцінка її ефективності та внесення 

необхідних коригувань. 
 

V. Строки виконання та джерела фінансування Програми 
 
Програма розрахована на 2021-2025 роки. 
Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету 

у межах загального обсягу асигнувань, передбачених на відповідний рік головним 

розпорядником коштів, які визначені виконавцями заходів Програми. При цьому 

дозволяється залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування, 

передбачається у сумі 4291110 грн. 
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми здійснюється у межах реальних 

фінансових можливостей міського бюджету, з урахуванням економічної ефективності 

видатків бюджету.  
 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація роботи і організаційне супроводження та контроль за ходом виконання 

Програми здійснює управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.  
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Щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, виконавці 

Програми інформують управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради про 

результати реалізації заходів Програми за відповідний період. 
 
 
 

Секретар міської ради      І.І.Сташкевич 



 
 

Додаток 
до міської цільової соціальної  
програми національно-патріотичного  
виховання на 2021-2025 роки 
                         

  
Напрямки і заходи з реалізації Міської цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки 

 

Найменування 

напряму 

Н
ай

м
ен

у
в
а
н

н
я
 

п
о

к
аз

н
и

к
а
 

Значення показника 

Найменування 

заходу 

В
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

и
й

 

в
и

к
о

н
ав

е
ц

ь
 

Джерела та 

орієнтовні 

обсяги видатків 

(тис.грн.) 

У тому числі за роками 

у
сь

о
го

 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Формування 

української 

громадянської 

свідомості та 

національно-
патріотичне 

виховання 

молоді 

Кількість 

проведених 

заходів 
306 54 56 62 65 69 

1.1 Забезпечення 

активної участі 

молоді в міських, 

обласних, 

всеукраїнських та 

регіональних 

заходах 

національно-
патріотичного 

спрямування різних 

форматів щодо 

практичного 

розвитку та 

удосконалення 

національно-
патріотичного 

виховання молоді, 

підвищення рівня 

знань, умінь та 

навичок у цьому 

напрямку 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 189,77 32,8 35,2 37,8 40,5 43,47 

Кількість 

учасників 
1458
5 

2590 2690 2850 3105 3350 

бюджет 

міста 
 

189,77 32,8 35,2 37,8 40,5 43,47 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
3610 62 64 65 67 69 

1.2 Проведення 

фестивалів, 

конкурсів, майстер-
класів, форумів, 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

усього 647,86 112 120,1 128,9 
138,3
6 

148,5 

Кількість 1976 3610 3800 3920 4100 4330 бюджет 647,86 112 120,1 128,9 138,3 148,5 



8 
 
 
      Продовження додатка 
 

учасників 0 пленерів, наметових 

таборів, зльотів, 

походів та інших 

заходів різних 

форматів, 

спрямованих на 

створення умов для 

популяризації 

кращих здобутків 

національної 

культурної і 

духовної спадщини, 

героїчного минулого 

і сучасного 

українського 

народу, формування 

культури 

спілкування, 

відповідального 

ставлення до 

української мови, 

вироблення умінь і 

навичок вільного 

користування з 

комунікативною 

метою 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

міста 
 

6 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
82 14 16 17 17 18 

1.3 Проведення 

акцій , семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конкурсів, 

конференцій, 

засідань у форматі 

«круглих столів», 

дебатів, заходів 

різного формату, у 

тому числі 

тематичних 

зустрічей із 

максимальним 

залученням 

учасників 

антитерористичної 

операції та операції 

Об’єднаних сил, 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти, 

управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 176,43 30,5 32,7 35,1 37,7 40,43 

Кількість 

учасників 
4120 700 800 850 850 920 

бюджет 

міста 
 

176,43 30,5 32,7 35,1 37,7 40,43 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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      Продовження додатка 
 

учасників Революції 

Гідності, 

Помаранчевої 

революції , 

Революції на граніті, 

спрямованих на 

формування поваги, 

гідності, пошани до 

героїчних вчинків 

українського народу 

Кількість 

виготовлен

ої продукції 
6800 1000 1200 1400 1600 1600 

1.4 Розробка, 

виготовлення та 

розповсюдження 

відповідних 

інформаційно-
методичних 

матеріалів 

(посібників, 

буклетів, листівок, 

відеороликів тощо), 

спрямованих на 

формування 

патріотичної 

свідомості 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради 

усього 
 

144,7 25 26,8 28,8 30,9 33,2 

бюджет 

міста 
 

144,7 25 26,8 28,8 30,9 33,2 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
214 39 42 44 44 45 

1.5 Активне 

залучення до 

проведення акцій, 

вишколів, наметових 

таборів, походів, 

спортивних ігор, 

змагань, інших 

заходів учасників 

бойових дій, 

військовослужбовці

в та членів їх сімей, 

представників 

громадських 

організацій, 

волонтерів, діячів 

сучасної культури, 
мистецтва, науки , 

спорту, які 

виявляють активну 

громадянську і 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
9850 1700 1900 2000 2050 2200 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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      Продовження додатка 
 

патріотичну позицію 
Кількість 

проведених 

заходів 
103 18 20 21 22 22 

1.6 Проведення, 

підтримка та участь 

в освітньо - 
виховних, 

інформаційно-
методичних та 

просвітницьких 

заходах, особливо 

заходах 

неформальної 

освіти, спрямованих 

на підвищення рівня 

громадянської 

освіти, свідомості 

дітей та молоді, 

формування 

відповідної системи 

цінностей, метою 

яких є виховання 

відповідального, 

порядного, 

національно 

орієнтованого 

громадянина-
патріота України 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 57,65 10 10,7 11,5 12,2 13,25 

Кількість 

учасників 
5350 900 1000 1100 1150 1200 

бюджет 

міста 
 

57,65 10 10,7 11,5 12,2 13,25 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

прапорів, 

од. 
244 47 48 49 50 50 

1.7  Закупка та 

оновлення 

Державних Прапорів 

України, прапорів 
Донецької області та 

міста Краматорська, 

які вивішено на 

адміністративних 

будівлях, 

громадських місцях 

та вулицях міста 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

структурні 

підрозділи 

Краматорської 

міської ради 

усього 
 

150,1 27,1 28,5 30,00 32,00 32,50 

бюджет 

міста 
 

150,1 27,1 28,5 30,00 32,00 32,50 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Співпраця з 

інститутами 

громадянського 

суспільства та 

представниками 

волонтерського 

руху. Підтримка 

Кількість 

реалізовани

х проектів 
50 10 10 10 10 10 

2.1   Проведення 

конкурсу з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених 

інститутами 

громадянського 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

усього 
 

1000 200 200 200 200 200 

бюджет 

міста 
 

1000 200 200 200 200 200 

інші 

джерела 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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      Продовження додатка 
 

громадських 

ініціатив дітей 

та молоді 

суспільства  згодою)  
Кількість 

проведених 

заходів 
234 45 46 47 48 48 

2.2  Залучення 

учнівської та 

студентської молоді 

до волонтерської 

діяльності через 

проведення 

благодійних акцій, 

інших доброчинних 

заходів, сприяння 

реалізації 

соціальних проектів, 

спрямованих на 

формування 

національно-
патріотичної 

свідомості 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 28 5 5,5 5,5 6 6 

Кількість 

учасників 
2720 500 520 550 570 580 

бюджет 

міста 
 

28 5 5,5 5,5 6 6 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
55 10 10 11 12 12 

2.3   Сприяння 

участі дитячих, 

молодіжних, 

волонтерських 

організацій, молоді 

у обласних, 

всеукраїнських, 

регіональних 

заходах (семінари, 

форуми, акції, 

походи, зльоти 

тощо), спрямованих 

на громадсько-
патріотичне 

виховання та обмін 

досвідом у 

відповідній сфері  

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою 

усього 115,6 20 21,5 23 24,6 26,5 

Кількість 

учасників 
810 150 155 160 170 175 

бюджет 

міста 
 

115,6 20 21,5 23 24,6 26,5 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
18 3 3 4 4 4 

2.4   Сприяння 

роботи пластових, 

скаутських гуртків 

на базі закладів 

освіти, молодіжних 

центрів 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

гуртків, 

клубів 
8 1 1 2 2 2 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Військово- Кількість 34 5 6 7 8 8 3.1   Проведення Управління з усього 289,5 50 53,5 57,5 62 66,5 
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      Продовження додатка 
 

патріотичне 

виховання. 

Допризовна 

підготовка 

молоді 

проведених 

заходів 
акцій, вишколів, 

наметових таборів, 

походів, зборів-
походів, військово-
спортивних ігор, 

змагань, інших 

заходів, 

спрямованих на 

популяризацію 

строкової військової 

служби за 

контрактом; 

залучення 

допризовної 

учнівської та 

студентської молоді 

до участі у міських, 

обласних, 

всеукраїнських 

заходах, 

спрямованих на 

підвищення 

престижу військової 

служби, військової 

підготовки 

допризовної молоді; 

організація 

відвідування 

екскурсій до 

військових частин 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

Кількість 

учасників 
1400 250 270 280 300 300 

бюджет 

міста 
 

289,5 50 53,5 57,5 62 66,5 

інші 
джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
14 2 2 3 3 4 

3.2   Проведення 

тематичних заходів, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

готовності молоді до 

територіальної 

оборони країни; 

навчання з надання 

першої медичної 

допомоги 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 92,0 15,0 15,0 20,0 20,0 22,0 

Кількість 

учасників 
605 100 110 120 135 140 

бюджет 

міста 
 

92,0 15,0 15,0 20,0 20,0 22,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 95 19 19 19 19 19 3.3   Забезпечення Управління з  905,0 165,0 170,0 182,0 190,0 198,0 
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поїздок, од. міських військових 

комісаріатів 

автотранспортом 

для відправки 

призваних осіб до 

військових частин 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

військовий 

комісаріат  

усього 
 
бюджет 

міста 
 

905,0 165,0 170,0 182,0 190,0 198,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
35 7 7 7 7 7 

3.4   Проведення 

міського етапу 

наметових 

таборувань дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри 

«Сокіл («Джура») 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

усього 450,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

Кількість 

учасників 
1240 248 248 248 248 248 

бюджет 

міста 
 

450,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
295 56 58 59 60 62 

3.5    Проведення 

навчальних 

семінарів, 

конференцій, 

«Круглий столів», 

тематичних уроків, 

лекцій, виховних 

годин, бесід, 

диспутів, 

інформаційних 

марафонів та інших 

заходів для 

учнівської та 

студентської молоді 

з питання 

євроатлантичної 

інтеграції України 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти, сектор 

внутрішньої 

політики 
Краматорської 

міської ради, 

заклади 

культури 
 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
5750
0 

1000
0 

1100
0 

1150
0 

1200
0 

1300
0 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Організація 

культурно-
масових, 

просвітницьких 

та спортивних 

заходів, 

Кількість 

проведених 

заходів 
125 20 22 25 28 30 

4.1   Проведення 

міських та участь в 

обласних, 

всеукраїнських, 

міжнародних та 

регіональних 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
1470
0 

2000 2500 3000 3500 3700 
бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спрямованих на 

патріотичне 

виховання 

населення  

фестивалях, 
конкурсах, майстер-
класах, пленерах, 

наметових таборах, 

зльотах, походах та 

інших заходах 

різних форматів, 

спрямованих на 

формування 

ціннісних орієнтирів 
молоді, створення 

умов для творчого і 

духовного розвитку 

молоді, її 

інтелектуального 

самовдосконалення, 

формування 

патріотичної 

свідомості молоді, 

популяризації 

української 

культури, мови і 

народних традицій; 

залучення молоді до 

суспільно значущої 

діяльності, 

проведення заходів 

щодо активізації 

туристично-
екскурсійної, 

краєзнавчої 

діяльності з 

вивчення духовно-
історичної 

спадщини України 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою), 

навчальні 

заклади (за 

згодою) 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
100 20 20 20 20 20 4.2  Проведення 

культурних, 

соціальних та інших 

масових заходів, 

приурочених до 

пам’ятних дат та 

державних свят 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
5000 1000 1000 1000 1000 1000 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Кількість 

проведених 

заходів 
80 10 10 20 20 20 

4.3 Проведення 

мистецьких заходів 

за участю творчих 

колективів, співаків, 

акторів з метою 

популяризації 

патріотичного 

виховання 

населення 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
8000 1000 1000 2000 2000 2000 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
150 30 30 30 30 30 

4.4 Відкриття 

тематичних 

виставок у музеях, 

створення вуличних 

експозицій, 

проведення 

тематичних показів, 

присвячених 

визначним постатям 

і подіям історії 

України 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 
міської ради, 

заклади 

культури, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
1500
0 

3000 3000 3000 3000 3000 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
67 11 14 14 13 15 

4.5 Проведення 

заходів зі спортивної 

підготовки та 

фізичного 

виховання, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

свідомого ставлення 

молоді до активного 

та здорового 

способу життя 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
2600 440 510 510 540 600 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
18 3 4 4 3 4 

4.6 Проведення 

фізкультурно-
спортивних заходів 

для допризовної та 

призовної молоді, 

змагань з військово-
прикладних видів 

спорту, спортивного 

туризму та 

орієнтування 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
632 121 130 130 121 130 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
11 2 3 2 2 2 

4.7 Проведення 

футбольних турнірів 

за участю 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Кількість 

учасників 
515 90 125 100 100 100 

військовослужбовці

в та силових 

структур 

Краматорської 

міської ради,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
540 94 100 113 114 119 4.8 Залучення 

молоді з числа 

внутрішньо-
переміщених осіб до 

участі у культурно-
просвітницьких, 

спортивних заходах 

і програмах 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

заклади 

культури, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
3500 600 650 730 750 770 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Організацій

но-методична, 

інформаційна 

підтримка та 

моніторинг у 

сфері 

національно-
патріотичного 

виховання 

Кількість 

проведених 

засідань 
20 4 4 4 4 4 

5.1 Проведення 

засідань місцевої 

координаційної ради 

з питань 
національно-
патріотичного 

виховання 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

члени 

координаційно

ї ради з питань 

національно-
патріотичного 

виховання 

 
усього 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

публікацій 
191 35 37 38 40 41 

5.2 Висвітлення в 

засобах масової 

інформації 

матеріалів щодо 

розвитку в місті 

національно-
патріотичного 

виховання дітей та 

молоді  

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

 
усього 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

проведених 

заходів 
86 15 16 18 18 19 

5.3 Організація та 

інформаційний 

супровід показів 

сучасних 

українських фільмів 

та виставок у 

закладах культури, 

Управління з 

гуманітарних 

питань, 

управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради, 

усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кількість 

учасників 
1335
0 

2500 2600 2700 2750 2800 

бюджет 

міста 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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освіти, молодіжних 

центрах 
заклади 

культури, 

навчальні 

заклади 

джерела 
 

Кількість 

проведених 

заходів 
9 1 1 2 2 3 

5.4 Організація і 

проведення 

опитувань, 

соціологічних та 

інших досліджень у 

сфері національно-
патріотичного 

виховання дітей та 

молоді з метою 

визначення змін 

ціннісних орієнтирів 

молоді за 

результатами 

реалізації Програми, 

оцінка її 

ефективності та 

внесення необхідних 

коригувань 

Управління з 

гуманітарних 

питань 

Краматорської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

усього 44,5 8,0 8,5 9,0 9,0 10,0 

Кількість 

учасників 
3000 300 400 600 700 1000 

бюджет 

міста 
 

44,5 8,0 8,5 9,0 9,0 10,0 

інші 

джерела 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом на Програмою: 
 
усього 
 

4291,1
1 

780,4 813,0
0 

859,1
0 

898,2
6 

940,35 

У тому числі: 

бюджет 

міста 
 

4291,1
1 780,4 813,0

0 
859,1
0 

898,2
6 940,35 

інші 

джерел

а 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
 
Секретар міської ради              І.І. Сташкевич 
 

 


