ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021 – 2025 роки

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43, пунктами 1, 13 частини
першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою формування
національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої
української молоді,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 09 квітня 2021 року
№ 136, що додаються на 3 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням –
на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення
сесії обласної ради восьмого скликання
06.07.2021 №
Зміни
до Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання
від 09 квітня 2021 року № 136
1. Пункти 9, 10 Розділу І «Паспорт Обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021–2025 роки» викласти в
такій редакції:
9
Очікуваний обсяг
фінансування
27 553,2 тис. грн.
Регіональної програми,
всього
10 У тому числі за рахунок
коштів:
1) державного бюджету;
0,0 тис.грн
2) обласного бюджету;
26 703,2 тис. грн.
3)
районного, міського,
в межах обсягу коштів передбачених рішенням
селищного (сільського)
сесій місцевих рад.
бюджету;
4) інших джерел
850 тис. грн.
фінансування
2. Орієнтовний обсяг фінансування Обласної програми Розділу ІV
«Напрями діяльності і заходи Програми» викласти в такій редакції:
Орієнтовний обсяг фінансування Програми (тис. грн):
Рік
2021
2022
2023
2024
2025
Всього

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)
Всього
в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет
Інші джерела
4320,7
5419,2
5705,6
5897,1
6210,6
27553,2

4170,7
5259,2
5535,6
5717,1
6020,6
26703,2

150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
850,0
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3. Бюджет Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021 – 2025 роки Розділу V викласти в такій редакції:
БЮДЖЕТ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ
«Обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021–2025 роки»
Очікувані джерела
фінансування

Строк програми по роках
2021 р.

2022 р.

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
Бюджет сіл, селищ, міст

2023 р.

2024 р.

2025 р.

27553,2
-

-

-

-

-

4170,7

5259,2

5535,6

5717,1

6020,6

в межах обсягу коштів
рішенням сесій місцевих рад

бюджети сіл, селищ,
в межах обсягу коштів
об’єднаних
рішенням сесій місцевих рад
територіальних громад
інші джерела

Частка у % від
загального
обсягу
фінансування

150,0

160,0

170,0

передбачених
передбачених

180,0

190,0
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4. Підпункт 1.1.5 пункту 1 та підпункту 3.1.1 пункту 3 розділу IV «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти в новій редакції:
№
з/п

Назва напряму
діяльності

Перелік заходів Програми

Строк
Виконавці
Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
викона
фінансування
тис. грн у тому числі:
ння
2021
2022
2023
2024
2025
заходу
1. Формування української громадянської ідентичності, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації
Виховання
1.1.5. Проведення заходів,
2021Департамент освіти і науки
Загальний обсяг
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1.1
суб’єкта
тематичних змін національно2025
облдержадміністрації, КУ
фінансування, у
громадянського патріотичного спрямування у
«Обласний молодіжний
тому числі:
суспільства,
дитячих закладах оздоровлення
центр» Полтавської
обласний бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
громадянината відпочинку
обласної ради, органи
патріота
управління освітою міських, місцевий бюджет
0
0
0
0
0
України
селищних та сільських рад
інші джерела
0
0
0
0
0
фінансування
3. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді, формування у зростаючої особистості готовності до захисту України, розвиток бажання здобувати
військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби
3.1. Військово3.1.1.Забезпечення організації та
2021Департаменти освіти і науки, Загальний обсяг
патріотичне
проведення
2025
з питань оборонної роботи,
фінансування, у
1642,0
1792,7
1854,3
1919,1
1987,2
виховання дітей - усіх етапів Всеукраїнської
цивільного захисту та
тому числі:
та молоді
дитячо-юнацької військововзаємодії з правоохоронними
патріотичної гри «Сокіл»
органами
обласний бюджет
(«Джура»);
облдержадміністрації, КЗ
- обласної військово«Полтавський обласний
1642,0
1792,7
1854,3
1919,1
1987,2
патріотичної гри
центр національно«Петлюрівський вишкіл»;
патріотичного виховання,
- обласного військовотуризму і краєзнавства
місцевий бюджет
0
0
0
0
0
патріотичного табору «Юний
учнівської молоді», КЗ
інші джерела
0
0
0
0
0
десантник»;
«Полтавський обласний
фінансування
- обласного конкурсу серед
інститут післядипломної
закладів освіти області на кращу
педагогічної освіти імені М.
матеріальну базу військовоВ. Остроградського», органи
патріотичного та фізичного
управління освітою міських,
виховання
селищних та сільських рад
та інших заходів

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки»
Норми чинного Рішення

Пропозиції щодо внесення змін та
доповнень

Розділ 1 «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «Обласна програма національнопатріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки»
Пункт
9
«Очікуваний
обсяг Пункт
9
«Очікуваний
обсяг
фінансування Обласної програми», фінансування Обласної програми»,
всього
25 975,2 тис. грн.,
всього
27 553,2 тис.грн.,
Пункт 10
У тому числі за рахунок коштів:
1) державного бюджету – 0,0
тис. грн.
2) обласного бюджету 25 125,2
тис.грн.
3)
районного,
міського,
селищного (сільського) бюджету – в
межах обсягу коштів, передбачених
рішенняс сесій місцевих рад.
4) інших джерел фінансування –
850,0 тис. грн.

Пункт 10
У тому числі за рахунок
коштів:
1) державного бюджету – 0,0
тис. грн.
2) обласного бюджету –
26 703,2 тис.грн.
3)
районного,
міського,
селищного (сільського) бюджету – в
межах обсягу коштів, передбачених
рішенняс сесій місцевих рад.
4) інших джерел фінансування–
850,0 тис. грн.

Підпункт 1.1.5. пункту 1 Розділу ІV Напрями діяльності і заходи
Програми викласти в новій редакції (орієнтовний обсяг фінансування
Програми (тис.грн.) на 2021-2025 роки)
- загальний обсяг фінансування – 0, у
тому числі:
- обласний бюджет - 0
- місцевий бюджет - 0
- інші джерела фінансування - 0
2021
2022
2023
2024
2025

- загальний обсяг фінансування –
750,0 у тому числі:
- обласний бюджет – 750,0
- місцевий бюджет - 0
- інші джерела фінансування - 0
2021 2022 2023 2024 2025

0

150

0

0

0

0

150

150

150

150
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Підпункт 3.1.1. пункту 3 Розділу ІV Напрями діяльності і заходи
Програми викласти в новій редакції (орієнтовний обсяг фінансування
Програми (тис.грн.) на 2021-2025 роки)
- загальний обсяг фінансування –
8 367,3 у тому числі:
- обласний бюджет - 8 367,3
- місцевий бюджет - 0
- інші джерела фінансування - 0
2021
2022
2023
2024
2025

- загальний обсяг фінансування –
9 195,3 у тому числі:
- обласний бюджет – 9 195,3
- місцевий бюджет - 0
- інші джерела фінансування - 0
2021 2022 2023 2024 2025

1550,0

1642,0

1608,7

1670,3

1735,1

Директор
Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної
державної адміністрації

1803,2

1792,7

1854,3

1919,1

1987,2

В. КОВАЛЬСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021−2025 роки»
Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом.
Мета: формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої,
патріотично налаштованої української молоді.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення розроблено на виконання рекомендацій постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки та культури від 23 червня 2021 року.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Зазначений проєкт рішення обласної ради розроблений з метою
забезпечення якісної реалізації державної політики у сфері національнопатріотичного виховання, а саме: вирішення проблеми низького рівня
матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері
національно-патріотичного та фізичного виховання; сприяння безпосередній
участі молоді у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються
суспільства взагалі та молоді зокрема; посилення інтересу до об’єктів
культурно-історичної спадщини Полтавщини та України; сприяння розвитку
пріоритетів духовності, моральних цінностей та зменшення рівня злочинності;
розвитку комунікацій із громадянським суспільством щодо питань
національно-патріотичного виховання.
3. Суть проєкту рішення
Внесення змін до Обласної програми
виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.

національно-патріотичного

4. Правові аспекти
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття даного проєкту рішення потребуватиме
фінансування в розмірі 1578 тис. грн з обласного бюджету.

додаткового
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6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Зазначений проєкт рішення обласної ради отримав позитивну експертну
оцінку та погодження Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Прийняття рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до Обласної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025
роки» дасть змогу і надалі фінансувати обласні заходи національнопатріотичного напряму, підтримувати матеріально-технічну базу закладів
освіти області, стимулювати органи місцевого самоврядування Полтавщини до
розроблення місцевих програм зазначеного напряму, продовжувати проєкти,
які направлені на діалог із молоддю та громадськими організаціями.

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

