
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

тринадцятої сесії восьмого скликання 
 
 

28 липня 2021 року № 590 
 

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки „Юні 
патріоти Пирятинщини“ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня             
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 
обʼєднаної територіальної громади“, враховуючи висновки постійних комісій, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки „Юні 
патріоти Пирятинщини“ (далі – Програма), що додається.  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 
освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.) та 
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини                 
(Валоваженко С.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).  

 

 
 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
 
 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 
„Юні патріоти Пирятинщини“ 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття  рішення 
Затвердження Програми національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки „Юні 
патріоти Пирятинщини“ забезпечить якісно новий рівень національно-
патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти Пирятинської 
міської ради, створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої 
діяльності закладів освіти Пирятинської міської ради щодо виховання молодої 
особистості – патріота України. 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою Програми є забезпечення формування у дітей та молоді 

національної гідності, конкурентоспроможності, успішної самореалізації у 
соціумі, особистісних рис громадянина Української держави, як носія 
української культури, приведення системи національно-патріотичного  
виховання  у відповідність до потреб дитини.  
         3. Правові аспекти 

Підставами розроблення Програми є: Конституція України, Указ 
Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 „Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання“, постанова Кабінету Міністрів України 
від 09 жовтня 2020 року № 932 „Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020−2025 роки“, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 954-р 
„Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів 
України, виховання поваги до них у суспільстві“, наказ Міністерства освіти і 
науки України від 29 липня 2019 року № 1038 „Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641“, рішення другого 
пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання Полтавської обласної 
ради від 09 квітня 2021 року „Про обласну програму національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки“. 

Проєкт Програми відповідає чинному законодавству України, не 
потребує внесення додаткових змін і розроблення нових нормативно-правових 
актів. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація заходів Програми не потребує фінансування. 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проєкт Програми погоджено з фінансовим управлінням Пирятинської 

міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконкому 
Коваленко Т.В., юридичним відділом виконавчого комітету міської ради без 
зауважень. 

 



6. Громадські обговорення 
Програма не потребує проведення громадських обговорень. 
7. Прогноз результатів 
Реалізація Програми сприятиме формуванню у дітей та молоді 

національної гідності, конкурентоспроможності, успішної самореалізації у 
соціумі, особистісних рис громадянина Української держави, як носія 
української культури та приведення системи національно-патріотичного  
виховання  у відповідність до потреб дитини.  

 

 
 
Начальник відділу   
освіти, молоді та спорту 
міської ради  Наталія ШЕРЗОЙ 
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Вступ 
 

Наразі викликом для українського суспільства є докорінна зміна 
підходів як до формування системи виховання в цілому, так і до її складової  
національно-патріотичного виховання. 

Поглиблюється громадський характер патріотичного виховання, 
освітні заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. 
Збільшується кількість суб’єктів виховного впливу, посилюється 
узгодженість їхніх дій. Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, 
акції, спрямовані на активізацію патріотичної, моральної позиції дітей та 
молоді. 

Значно зріс інтерес держави до виховання патріотів України, 
сформоване соціальне замовлення на розробку ефективних технологій 
патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Однак поряд з ознаками позитивних змін у патріотичному вихованні 
особистості виникли нові суттєві проблеми. Головна полягає в тому, що 
нинішнє підростаюче покоління дорослішає, вростає в життя нового, 
ціннісно невизначеного суспільства. Адже стара суспільна система тільки 
починає змінюватись, модернізуватися, що породжує у молодих громадян 
непевність у майбутньому, психологічний дискомфорт. Тож без їх 
громадянського самовизначення, патріотизму, національної самосвідомості, 
культури міжнаціональних стосунків не прийде ні бажана стабілізація в 
суспільстві, ні його розвиток. 

Не сприяє розвитку патріотизму підростаючого покоління і така 
об’єктивна реальність, як відсутність етнонаціональної ідеологічної єдності і 
відповідної суспільної консолідації. 

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню 
народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 
трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури 
особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні 
пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, 
свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для 
зростання добробуту народу. Суспільство, яке є єдиним дієвим механізмом 
розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, 
з одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого – 
взаємодоповнює її, реалізуючи свої розвивальну і контролюючу функції. 

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і 
держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими 
громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в 
цивілізованому світі; і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до 
Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного 
саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в 
тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної 
самосвідомості здійснювався на моральній основі. 



 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Програма спрямована  на розв’язання проблемних питань:  
 застарілий зміст, форми і методи організації національно-

патріотичного виховання в закладах дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Пирятинщини; 

 навчально-методичні посібники спрямовані на патріотичне, 
національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання дітей та молоді, 
розкриття комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів, розвитку краєзнавства та туризму; 

 недостатньо проводиться науково-дослідницька та освітньо-
просвітницька робота, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про 
тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство 
Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 
1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням 
фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, 
круглих столів із застосуванням районних традицій, свідчень усної історії 
національно- визвольної боротьби українського народу; 

 відсутність науково-методичних рекомендації для батьків щодо 
виховання патріотичних почуттів в здобувачів освіти в закладах дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти. 
 

Розділ 2. Визначення мети Програми 
 

Метою програми є:  
забезпечення якісно нового рівня національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді у закладах освіти Пирятинської міської ради; 
проектування виховного простору з урахуванням сучасної суспільно- 

політичної ситуації, який базується на загальнолюдських та громадянських 
цінностях української нації, для формування свідомого громадянина 
Української держави, готового до виконання громадянських і конституційних 
обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань Пирятинщини, 
досягнення високої культури взаємин, формування моральної, художньо- 
естетичної, правової, трудової, екологічної культури дітей та молоді; 

створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої 
діяльності закладів освіти Пирятинської міської ради щодо виховання молодої 
особистості – патріота України; 

формування у дітей та молоді національної гідності, 
конкурентоспроможності, успішної самореалізації у соціумі, особистісних рис 
громадянина Української держави як носія української культури; 

приведення системи національно-патріотичного виховання у 
відповідність до потреб дитини. 

 



 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми 

 
 Основними засобами розв’язання окреслених проблем є: 

участь у обласному конкурсі „Джура“; 
участь у обласному конкурсі „Петлюрівський вишкіл“; 
популяризація в закладах освіти та широке висвітлення у друкованих 

засобах, навчально-методичній літературі фактів і подій, що свідчать про 
колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті; 

під час організації і діяльності літніх оздоровчих таборів зосередження 
роботи на змаганнях з військово- прикладних видів спорту;  

участь в обласному конкурсі на отримання стипендії імені Героя України 
– Андрія Конопльова для учнів, студентів закладів освіти Пирятинщини; 

проведення міського конкурсу на кращий захід з національно-
патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти. 

Виділення коштів з міського бюджету на організацію та проведення 
заходів не потребує.  

Строк реалізації Програми – 2021-2025 роки. 
 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 
показники 

Завдання: 
формувати національно свідому, активну, всебічно розвинену, 

патріотично налаштовану українську молодь; 
підвищити статус національно-патріотичного виховання в українському 

суспільстві загалом та системі освіти зокрема; 
зміцнювати й розвивати виховні функції закладів освіти, розширити 

склад суб’єктів національно-патріотичного виховання, посилити координацію 
їхніх зусиль; 

ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та 
вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки 
у сфері національно-патріотичного виховання; 

зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету 
патріотичного виховання особистості; 

забезпечити взаємодію системи освіти з усіма соціальними інститутами 
щодо інтенсифікації процесу національно-патріотичного  виховання 
особистості; 

посилити роль сім’ ї у національно-патріотичному вихованні дітей, 
зміцнити її взаємодію із закладами освіти; 

відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему 
позакласного та позашкільного національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді; 

сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як 
центрів становлення патріотів України. 



 

 Результативні показники: 
збільшення кількості переможців та призерів військово–патріотичних 

змагань на обласному, національному рівні серед здобувачів освіти в 
порівнянні з 2020-2021 навчальним роком; 

відновлення історичної пам'яті про державницькі традиції та здобутки 
Пирятинщини, Полтавщини та України в цілому; 

підвищення рівня обізнаності батьків щодо виховання патріотичних 
почуттів дітей та молоді; 

підвищення рівня правової обізнаності молоді Пирятинщини; 
відновлення, охорона та збереження народної культурної та історичної 

спадщини рідного краю та України; 
презентація туристично-привабливих історичних місць; 
залучення дітей та молоді до активних видів відпочинку, знайомство з 

різними видами самооборони; 
популяризація діяльності закладів освіти у сфері патріотичного виховання. 

 
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконавцем заходів даної Програми є відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Пирятинської міської ради, заклади освіти. 

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійна 
комісія з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: 
звітність відділу освіти, молоді та спорту міської ради та закладів 

загальної середньої освіти про виконання Програми; 
залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми. 
Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 
 
 
 

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту міської ради Наталія ШЕРЗОЙ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 



 

Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
 Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки 
„Юні патріоти Пирятинщини“ 

                            
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розробку Програми 

Розпорядження міського голови від 12.07.2021 № 
175 

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради 

5. Учасники Програми Заклади загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти, Управління культури, 
туризму та охорони культурної спадщини 
Пирятинської міської ради 
ради 6. Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Не потребує фінансування 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки „Юні патріоти Пирятинщини“ 
 
Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
Програми, тисяч 
гривень 

І ІІ ІІІ ІV V  
2021 р 2022 р 2023 р 2024 р 2025 р  

Обсяг ресурсів 
усього (тис. грн), у 
тому числі: 

0     0 

Бюджет міської 
територіальної 
громади 

0      

обласний бюджет  0     
кошти не бюджетних 
джерел 

0     



 

                                              Додаток 3 
 

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ 
Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки 
„Юні патріоти Пирятинщини“ 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 
заходу 

Відповідальні 
виконаві 

Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. Виховання 
суб’єкта 
громадянського 
суспільства, 
громадянина- 
патріота 
України 

1.1 Проведення заходів серед дітей та 
молоді щодо виховання поваги до 
Конституції України, законів України, 
державної символіки (Герба, Прапора, 
Гімну України) 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради спільно з  керівниками 
закладів освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання патріотичної 
свідомості дітей та молоді 
 

1.2. Проведення заходів щодо набуття 
патріотичного досвіду на основі 
готовності до участі в процесах 
державотворення, уміння визначати 
форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського 
суспільства, спілкуватися з 
соціальними інститутами, органами 
влади, спроможності 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради спільно з  керівниками 
закладів освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Створення ефективної 
виховної системи національно- 
патріотичного виховання 
молоді 



 

 
№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовн
і обсяги 

фінансуван 
ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

  дотримуватись законів та захищати права 
людини, готовності взяти на себе 
відповідальність, здатності розв’язувати 
конфлікти відповідно до демократичних 
принципів, в тому числі фестивалю-
конкурсу учнівських проєктів 
самоврядування „Ми віримо в гарне 
майбутнє“, змагань „Дебати“ та інших 
заходів 

     

1.3. Проведення конкурсу на кращий захід 
з національно-патріотичного виховання в 
закладах освіти Пирятинської міської ради 

2021-2025 Керівники закладів освіти Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Відновлення історичної пам'яті 
про державницькі традиції та 
здобутки Пирятинщини, 
Полтавщини та України в 
цілому 

1.4. Залучення учнівської та студентської 
молоді до громадської, волонтерської 
діяльності через проведення 
проєктів/заходів, благодійних акцій, в 
тому числі благодійних проєктів „Україна 
починається з мене“, „Меценати для 
солдата“ та інших доброчинних заходів 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Сприяння зацікавленості молоді 
щодо виконання громадянського 
і конституційного обов’язку із 
захисту національних інтересів, 
цілісності, незалежності України 



 

 
№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 
заходу 

                Відповідальні 
                    виконавці 

Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

2. Вшанування 
пам’яті героїв 
Небесної Сотні 
та героїв АТО/ 
ООС, бойових 
дій на території 
інших держав, 
жертв політичних 
репресій, 
тоталітарного 
режиму, 
ветеранів УПА 
та ОУН, Другої 
Світової війни 
та інших 

2.1. Забезпечення участі в обласному 
конкурсі на отримання стипендії імені 
Героя Небесної Сотні – Героя України 
Ігоря Сердюка для учнів, студентів та 
молодих учених 
 
 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Сприяння зацікавленості 
молоді щодо виконання 
громадянського і 
конституційного обов’язку із 
захисту національних 
інтересів, цілісності, 
незалежності України 

2.2. Сприяти встановленню у населених 
пунктах громади пам’ятних знаків, 
меморіальних дошок, створення, 
поновлення та поповнення експозицій у 
музеях, музейних кімнатах закладів освіти 
та бібліотечних закладів, присвячених 
пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв 
АТО та ООС, бойових дій на території 
інших держав, жертвам політичних 
репресій, тоталітарного режиму, 
ветеранам УПА та ОУН, Другої Світової 
війни та інших 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання патріотичної 
свідомості дітей та молоді 

 

 

 

2.3. Сприяти присвоєнню звань почесних 
громадян учасникам бойових дій за 
державний суверенітет і 
територіальну цілісність України, 

   2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання патріотичної 
свідомості дітей та молоді 
 



 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 
заходу 

Відповідальні 
 виконавці 

Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

  зокрема героїчно загиблим під час 
проведення АТО та ООС, та назв їх 
іменами вулиць, провулків, площ,  
закладів освіти, військових частин та 
інших об’єктів у громаді 

     

2.4. Проведення у закладах освіти громади 
інформаційно-просвітницьких та 
виховних заходів, уроків Патріотизму, 
конкурсів есе, годин спілкування, вечорів-
портретів, патріотичних годин, вечорів-
спогадів, бесід, зустрічей тощо з 
учасниками Революції Гідності та 
антитерористичної операції на сході 
країни, бойових дій на території інших 
держав, жертвами політичних репресій, 
тоталітарного режиму, ветеранами УПА 
та ОУН, Другої Світової війни та інших 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Сприяння зацікавленості 
молоді щодо виконання 
громадянського і 
конституційного обов’язку із 
захисту національних інтересів, 
цілісності, незалежності 
України 

2.5. Забезпечення участі представників 
закладів освіти, інститутів громадянського 
суспільства у міжрегіональних, 
всеукраїнських та міжнародних заходах і 
проєктах національно-патріотичного 
спрямування, які проводяться в Україні 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, почуття 
вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про 
спільне благо, збереження та 
шанування національної 
пам’яті 

2.6. Забезпечення участі в обласному 
конкурсі на отримання стипендії імені 
Героя України – Андрія Конопльова для 
учнів, студентів закладів освіти 
Полтавщини  
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, почуття 
вірності, любові до 
Батьківщини. 



 

3. Успадкування 
духовних і 
культурних 
надбань 
українського 
народу, 
досягнення 
високої 
культури 
взаємин. 

3.1. Проведення заходів, що сприяють 
утвердженню в свідомості і почуттях 
дітей і молоді патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до культурного та 
історичного минулого України. 
Забезпечення відвідування дітьми та 
молоддю  культурних осередків, 
туристичних кластерів, музеїв України. 
Забезпечення проведення у музеях 
соціальних освітньо-екскурсійних днів, 
приурочених до знаменних і пам’ятних 
дат для учнів закладів освіти громади 
 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, почуття 
вірності, любові до 
Батьківщини. 

3.2. Створення умов для популяризації 
кращих здобутків національної культурної 
і духовної спадщини, підтримки 
професійної й самодіяльної 
творчості дітей та молоді 
 
 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, почуття 
вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про 
спільне благо, збереження та 
шанування національної 
пам’яті 

3.3. Проведення у закладах освіти громади 
виховних заходів щодо культивування 
кращих рис української ментальності: 
працелюбності, свободи, справедливості, 
доброти, чесності, бережного ставлення 
до природи 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, почуття 
вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про 
спільне благо, збереження та 
шанування національної 
пам’яті 



 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 
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виконання 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

  3.4. Підтримка мистецьких проєктів 
національно-патріотичного спрямування з 
метою підвищення рівня обізнаності з 
українською культурою, поширення 
україномовного культурного продукту, 
покликаного формувати позитивне 
ставлення до України, до української мови 
та культурних надбань українського 
народу 

2021-2025 Відділ освіти Пирятинської 
міської ради, керівники 
закладів освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання чіткої 
громадянської позиції, 
уміння відстоювати власну 
точку зору, дотичності до 
героїчної боротьби 
українського народу за 
свободу та незалежність; 
виготовлення оберегів, 
сувенірів написання листів 
пораненим для підтримки 
бойового духу воїнів 

3.5. Проведення у закладах освіти громади 
виховних заходів щодо формування у 
дітей та молоді толерантного ставлення 
до інших народів, культур і традицій 
 

2021-2025 Керівники закладів освіти Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління розвинутої 
патріотичної свідомості і 
відповідальності, виховання 
чіткої громадянської позиції, 
уміння відстоювати власну 
точку зору 

4. Військово- 
патріотичне 
виховання дітей 
та молоді 

4.1. Забезпечення участі в  
- усіх етапах Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл“(„ Джура“); 
- обласної військово-патріотичної гри 
„Петлюрівський вишкіл“; 
- обласного військово-патріотичного 
табору „Юний десантник“; 
- обласного конкурсу серед закладів 
освіти області на кращу матеріальну базу 
військово-патріотичного та фізичного 
виховання та інших заходів 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання патріотичної 
свідомості дітей та молоді 
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5. Допризовна 
підготовка 
молоді та 
співпраця з 
військовими 
частинами та 
формуваннями 

5.1. Сприяння діяльності учнівських та 
молодіжних об’єднань, гуртків, груп, 
клубів, військово-патріотичного профілю 
 

2021-2025 
 

 
 
 
 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники  закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Формування у молоді почуття 
патріотизму, духовності, 
моральності та 
загальнолюдських життєвих 
принципів 

5.2. Вдосконалення системи роботи 
закладів освіти з допризовної підготовки 
учнівської молоді. Оновлення 
об’єктів навчально-матеріальної бази  
закладів освіти: 
- для вивчення предмета „Захист 
України“ обладнання кабінетів, 
приведення у належний стан надвірних 
споруд, відновлення/модернізація роботи 
шкільних тирів з пневматичною 
зброєю, макетами стрілецької зброї і 
гранат 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Забезпечення у молодого 
покоління почуття вірності, 
любові до Батьківщини 

5.3. Проведення позакласної роботи з 
фізичного виховання та забезпечення 
закладів освіти дрібним спортивним 
інвентарем 

2021-2025 Керівники  закладів освіти Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Залучення дітей та молоді 
до активних видів 
відпочинку, знайомство з 
різними видами 
самооборони. 
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6. Підтримка та 
співпраця 
з інститутами 
громадянського 
суспільства 
щодо 
національно- 
патріотичного 
виховання 

 

 

 

 

 

6.1. Сприяння утворенню центрів 
національно-патріотичного виховання, в 
тому числі осередків пластового і 
скаутського руху, на базі діючої 
мережі культурно-освітніх закладів, з 
урахуванням потреб і можливостей 
територіальних громад та розвитку 
напряму національно-патріотичного 
виховання у молодіжних центрах  

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання понять єдність, 
взаємодопомога, прагнення 
до відповідальної 
патріотичної поведінки 

6.2. Організація та проведення заходів, 
спрямованих на підвищення рівня 
компетентностей особами, які працюють у 
сфері національно-патріотичного 
виховання або долучаються до 
впровадження державної політики в 
зазначеній сфері 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Виховання патріотичної 
свідомості та студентської 
молоді 

6.3. Висвітлення у засобах масової 
інформації матеріалів про національно-
патріотичне виховання молоді, про досвід 
роботи у цьому напрямі різних соціальних 
інституцій, у тому числі ветеранських, 
громадських організацій 

2021-2025 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, 

Бюджет 
міської 
територіаль-
ної громади 

0 Формування почуття 
патріотизму 
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