
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 24.12.2021 № 764        16 сесія 8 скликання  

            м. Вінниця 
 
Про внесення змін до рішення міської  
ради від 25.06.2021 № 490 «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. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 25.06.2021 № 490 
«Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-
2023 роки», а саме: 

1.1. в підпункті 10 пункту 1. «Паспорт» Комплексної програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки цифри «1375,8» замінити на цифри 
«3688,280», цифри «1235,8» замінити на цифри «3688,280» та цифри «140,0» 
замінити «-»; 

1.2. викласти пункт 7. «Напрями діяльності та заходи Програми» 
Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки в новій редакції 
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 
(В.Малінін). 
 
 
Міський голова                                                                                       С. Моргунов 
 



Додаток  
до рішення міської ради 
від 24.12.2021 № 764 
 

7. Напрями діяльності та заходи Програми. 
 

№ 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 
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розбивкою 
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в розрізі років реалізації 
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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-

    415,63 148,630 130,000 137,000  
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 

2021-2023 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 
Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної і 
оборонної роботи та режиму 
секретності міської ради 
Служба у справах дітей 
міської ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

292,630 148,630 70,000 74,000 Сформовано 
стійку 
систему 
національно-
патріотичних 
цінностей 
дітей та 
молоді 
Вінницької 
міської ТГ 



державних 
(національних) 
цінностей, 
розвитку 
громадянської 
ідентичності 
населення 
України) 

виховання  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 

Департамент освіти міської 
ради (керівники закладів 
освіти) 
Департамент культури міської 
ради 
Комітет по фізичній культурі 
та спорту міської ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузях «Освіта», 

«Культура і мистецтво» та «Фізична культура 
і спорт» 

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

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

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

 

123,000  60,000 63,000 Створено 
умови для 
виховання 
правової 
свідомості 
дітей та 
молоді  
Вінницької 
міської ТГ 

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 рр. 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 

Фінансування 
не потребує 

    Створено  
умови для  
підвищення 
соціальної 
активності 
дітей та 
молоді з 
числа 
переселенців 
із тимчасово 
окупованих 



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 
 

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 рр. Департамент освіти міської 
ради (керівники закладів 
освіти) 
Департамент культури міської 
ради 
Інститути громадянського 
суспільства патріотичного 
спрямування 
Відділ молодіжної політики 
міської ради 
 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузях «Освіта», 

«Культура і мистецтво»  

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 

    102,650  50,000 52,650  
7.2.1 Забезпечувати функціонування Центру 

національно-патріотичного виховання на 
базі Вінницького міського палацу дітей 
та юнацтва  

2021-2023 рр. Вінницький міський палац 
дітей та юнацтва   

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Освіта» 

Забезпечено 
функціонува
ння осередку 
національно-
патріотичног
о 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 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради  
Департамент освіти міської 
ради (керівники закладів 
освіти) 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

82,150  40,000 42,150 Популяризов
ано у 
дитячому та 
молодіжному 
середовищі 
гуртки, 
загони, 
табори у 
сфері 
національно-
патріотичног
о виховання 



7.2.3 державної 
служби) 

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  

2021-2023 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

20,500  10,000 10,500 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 рр. Комітет по фізичній культурі 
та спорту міської ради 
Вінницький об’єднаний 
міський територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Фізична 
культура і спорт» 

Створено 
умови для 
підвищення 
фізичної 
підготовлено
сті 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 рр. Департамент освіти міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Освіта» 

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 рр. Департамент освіти міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Фінансування 
не потребує 

    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 
закладів загальної середньої освіти 
Вінницької міської ТГ 

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

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Фізична 
культура і спорт» 

Проведено 
спортивні 
змагання з 
допризовної 
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 рр. Комітет по фізичній культурі 
та спорту міської ради 
Вінницький гарнізон  

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Фізична 
культура і спорт» 

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

7.2.9 Проводити гімназіади та навчально-
польові збори допризовної молоді 

2021-2023 рр. Департамент освіти міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Освіта»  

Проведено  
гімназіади та 
навчально-
польових 
зборів 
допризовної 
молоді 

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

2021-2023 рр. Департамент освіти міської 
ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі «Освіта»  

Виховано 
соціальну, 
активну, 
відповідальн
ої та 
патріотично 
налаштовану 
молоді 

7.2.11 Сприяти розвитку та популяризації 
національних видів спорту заснованих на 
національних традиціях 

2021-2023 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 
Комітет по фізичній культурі 
та спорту міської ради 
 

Фінансування 
не потребує 

    Популяризов
ано у 
дитячому та 
молодіжному 
середовищі  
національні 
види спорту 
засновані на 
національних 
традиціях 



7.3 Формування 
науково-
методологічни
х і методичних 
засад 
національно-
патріотичного 
виховання 
(здійснення 
заходів, 
спрямованих на 
розвиток 
цілісної 
загальнодержав
ної політики 
національно-
патріотичного 
виховання) 

    90,000 49,000 20,000 21,000  
7.3.1 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 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 

Фінансування 
не потребує 

    Створено 
умови для 
вивчення 
історії 
рідного краю 

7.3.2 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 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

41,000 
 

 20,000 21,000 Забезпечено  
дитячі та 
молодіжні 
організації 
національно-
патріотичног
о виховання 
довідковою 
інформацією 

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

2021-2023 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

49,000 49,000   Визначено 
цінності та 
потреби 
дітей та 
молоді 
Вінницької 
міської ТГ 

7.4 Підтримка та 
співпраця 
органів 
державної 
влади та 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня з 
інститутами 
громадянсько
го суспільства 
щодо 
національно-
патріотичного 
виховання 

    3080,000  1500,000 1580,000  
7.4.1 Сприяти залученню молодих людей до 

волонтерської діяльності через 
проведення благодійних акцій тощо 

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

Не потребує 
фінансування 

    Підвищено 
рівень 
обізнаності, 
вмінь та 
навиків 
молоді у 
сфері 
волонтерсько
ї діяльності 

7.4.2 Забезпечувати співпрацю з 
громадськими організаціями, які 
реалізують суспільно-корисні 
національно-патріотичні проєкти для 

2021-2023 рр. Відділ молодіжної політики 
міської ради 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

3080,000  1500,000 1580,000 Посилено 
співпрацю 
між різними 
організаціям



                    
 
 
 
 

Міський голова                                                             С. Моргунов 

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 

и, 
об’єднанням
и та 
установами, 
пов’язаними 
з військово-
патріотични
м 
вихованням 
дітей та 
молоді 
 

7.4.3 Здійснювати прем’єрні покази художніх 
та документальних фільмів вітчизняних 
режисерів, творчі зустрічі з режисерами 
та акторами (КП «Кінотеатр «Родина»). 
 

2021-2023 рр. Департамент культури міської 
ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі « Культура і 

мистецтво» 

Поширено та 
популяризов
ано 
вітчизняні 
художні та 
документаль
ні фільми  
серед дітей та 
молоді 

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 рр. Департамент культури міської 
ради 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

В межах коштів передбачених в бюджеті 
Вінницької міської ТГ по галузі « Культура і 

мистецтво» 

Створено 
умови для 
розширення 
світогляду 
дітей та 
молоді  

 ВСЬОГО     3688,280 197,630 1700,000 1790,650  



 
Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради 
Старушко Людмила Іванівна 
Головний спеціаліст 

 
 
 
 
 
 


