ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017 – 2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», заслухавши звіт директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
звіт про виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням тринадцятої
сесії обласної ради сьомого скликання від 31 січня 2017 року № 350 (зі змінами), що
додається на 4 аркушах, взяти до відома.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
22.12.2020 №
ЗВІТ
про виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017–2020 роки затверджена рішенням пленарного засідання
тринадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 31 січня 2017
року № 350.
Протягом 2017–2019 років до Програми внесені зміни:
1. Засновано стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря
Сердюка для учнів, студентів та молодих учених від 12 липня 2018 року.
2. Придбано настільну історичну національно-патріотичну гру „Українська
революція 1917–1921”, яка направлена на заклади інтернатного типу, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти.
3. Започатковано нагородження команди-переможця обласного етапу гри
„Сокіл” („Джура”) екскурсійною поїздкою „Місцями героїчної слави українського
народу”.
4. Виділено додаткові бюджетні кошти на проведення обласного конкурсу
на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного виховання,
збільшено грошову винагороду із 100 тис. до 250 тис. грн.
На виконання заходів програми використано:
у 2017 році - 1 млн. 493 тис. грн.;
у 2018 році - 1 млн. 483 тис. грн.;
у 2019 році 2 млн. 565 тис. грн.;
у 2020 році було заплановано 2 млн. 508 тис. грн, у зв’язку з карантинними
заходами планується до кінця року використати 1 486,969 тис. грн.
Програма забезпечує:
1. Комплексну системну діяльність органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів та
інших соціальних інститутів.
2. Формування у молодого покоління патріотичної свідомості, почуття
вірності, 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 передбачає:
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1. Проведення обласних заходів:
- Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри Українського
козацтва „Сокіл” („Джура”).
Завдяки реалізації Програми, в області діють 280 роїв – учасників
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”). У
школах і закладах позашкільної освіти працюють гуртки козацько-лицарського
виховання „Джура” та „Юні козачата”.
- Обласної військово-патріотичної гри імені Симона Петлюри.
- Обласного конкурсу на кращий захід з національно-патріотичного
виховання.
- Обласного конкурсу серед закладів освіти області на кращу матеріальну
базу військово-патріотичного та фізичного виховання.
- Конкурсу на отримання стипендії імені Героя Небесної Сотні – Героя
України Ігоря Сердюка для учнів, студентів та молодих учених.
Конкурс створено у співпраці із громадською організацією „Родина Героїв
Небесної Сотні” та головою Ради молодих учених Міністерства освіти і науки
України у липні 2018 року. Мета конкурсу – увічнення подій Революції Гідності,
вшанування подвигу Героя Небесної Сотні та стимулювання учнівської,
студентської молоді, молодих учених до громадської, національно-патріотичної,
волонтерської, самоврядної діяльності.
2. Видання творчих робіт переможців обласного літературного конкурсу
„Відлуння заповітів земляків”.
3. Роботу літнього обласного військово-патріотичного табору „Юний
десантник” у вигляді наметового містечка.
Кожного року табір забезпечував відпочинковими послугами близько 100
учнів області.
3. Оновлення об'єктів навчально-матеріальної бази навчальних закладів
області: обладнання кабінетів предмета „Захист України”.
На даний час в закладах загальної середньої освіти – 217 кабінетів предмета
„Захист України”, 242 кімнати для зберігання зброї, 111 стрілецьких тирів; 401 шт.
пневматичних та малокаліберних гвинтівок, 211 шт. малогабаритних макетів
автоматів, 29 шт. малогабаритних макетів пістолетів, 27 шт. малогабаритних
макетів гранатометів, 517 шт. макетів гранат для метання, 42 шт. макетів гранат в
розрізі, 1427 шт. макетів автоматів для тактичної підготовки (дерев’яних), 125 шт.
макетів протипіхотних мін, 198 шт. макетів протитанкових мін, 7 шт. макетів
протипіхотних мін в розрізі, 7 шт. макетів протитанкових мін в розрізі.
За оперативними даними органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад планується створення
навчально-методичних центрів (кабінетів) з військово-патріотичного виховання в:
опорному закладі „Зіньківська спеціалізована школа IIII ступенів № 1
Зіньківської районної ради Полтавської областіˮ, опорному закладі „Бутенківська
ЗОШ IIII ступенів ім. Ю.П. Дольд-Михайлика Кобеляцької районної ради
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Полтавської областіˮ, Хорольській гімназії Хорольської районної ради,
Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської
обласної ради, опорному закладі „Вовчицька загальноосвітня школа ІІІІ ступенівліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради Полтавської областіˮ,
Супрунівському навчально-виховному комплексі Полтавської районної ради,
Пирятинському ліцеї Пирятинської міської ради. У м. Кременчуці планується
створити міжшкільний ресурсний центр з вивчення предмета „Захист Україниˮ.
Відділ освіти Глобинської міської ради придбав для Глобинської ЗОШ ІІІІ ст. №
5 кабінет для викладання предмета „Захист України” та посібники „Культура
добросусідства”.
4. Приведення в належний стан надвірних споруд, необхідних для виконання
програми з предмета „Захист України”.
Наразі у закладах освіти області створено 138 спортивних містечок з
імпровізованою смугою перешкод, 283 навчальних майданчиків для стройової
підготовки. Побудовано або зроблено капітальні ремонти майданчиків із штучним
покриттям, облаштовано єдині смуги перешкод, встановлено вуличні тренажери.
5. Модернізацію та відновлення роботи шкільних тирів. Придбання
пневматичної зброї, макетів стрілецької зброї, гранат тощо.
Завдяки співпраці Департаменту освіти і науки, облдержадміністрації,
обласної ради, військового комісаріату Полтавська область стала першою в
Україні, яка отримала 30 комплектів навчальної зброї для закладів освіти
адміністративно-територіальних одиниць
області (Петрівсько-Роменської,
Пирятинської, Решетилівської, Семенівської, Новосанжарської, Нехворощанської,
Руденківської,
Опішнянської
громад,
Гадяцького,
Котелевського,
Миргородського, Чутівського, Семенівського, Хорольського, Зіньківського
районів, міст Горішні Плавні та Миргорода).
Також програмою було передбачено активізацію позакласної роботи з
фізичного виховання та забезпечення закладів освіти дрібним спортивним
інвентарем та введення у закладах освіти ІІІІ ступенів годин для організації
роботи секцій загальної фізичної підготовки із розрахунку не менше 4 тижневих
годин на одного вчителя фізичного виховання.
Проблемним питанням залишається неповне укомплектування матеріальнотехнічної бази закладів освіти з військово-патріотичного та фізичного виховання:
недостатня забезпеченість навчальною літературою, мультимедійними засобами,
невідповідність вимогам кабінетів для зберігання зброї.
Завдяки реалізації заходів програми в області активізовано роботу шкільних
музеїв як центрів національно-патріотичного виховання. Учнями зібрані та
узагальнено матеріали про події Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні. У
шкільних музеях створюються постійнодіючі стенди, які відображають події
збройної боротьби українського народу за територіальну цілісність України.
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Учнівська молодь залучається до проведення акцій, спрямованих на
підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і
волонтерів, які працюють в зоні АТО/ООС, допомогу пораненим військовим.
Шкільні волонтерські пошукові загони залучено до упорядкування
пам’ятників, обелісків захисникам України, оновлення експозицій куточків
бойової слави та пришкільних музеїв матеріалами, документами, які пов’язані з
героїчною боротьбою проти фашизму, встановленням і уточненням імен зниклих
безвісти, загиблих у боях за визволення Полтавщини та України.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 частину запланованих
заходів Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 20172020 роки скасовано.
У 2020 році проведено:
1. Всеукраїнську дитячо-юнацьку військо-патріотичну гру „Сокілˮ
(„Джураˮ) (в онлайн-форматі).
2. Обласний літературний конкурс „Відлуння заповітів земляківˮ та видано
творчі роботи його переможців.
3. Конкурс на призначення стипендії імені Героя Небесної Сотні – Героя
України Ігоря Сердюка – для учнів, студентів і молодих учених.
4. Конкурс серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу
військово-патріотичного та фізичного виховання.
Виконання заходів обласної програми сприяло:
- формуванню в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до рідної
землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля держави;
- забезпеченню в учнівської молоді духовної єдності поколінь, виховання
поваги до батьків,
духовної культури особистості, створення умов для
формування її світоглядної позиції;
- формуванню та розвитку в учнівської молоді мотивації, спрямованої на
підготовку до захисту Української держави, соціальної активності дітей та
молоді;
- широкому залученні молоді до активної участі у національно-культурному
відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та
національно-етнічних особливостей.

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про виконання Обласної цільової програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки»
Розробник проєкту рішення Департамент освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: дотримання вимог пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
1. Підстава розроблення проєкту рішення.
Проєкт рішення розроблено з метою реалізації повноважень обласної
ради щодо заслуховування звітів про їх виконання та оцінку їх ефективності.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення обумовлено необхідністю виконання вимог Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині надання звіту про
виконання програми.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення містить звіт про стан реалізації заходів відповідно до
Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017 – 2020 роки за 4 роки.
4. Правові аспекти
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання рішення не потребуватиме витрат з обласного бюджету.
6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених осіб.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
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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 та впливу
Звіт про виконання Обласної цільової програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки за 4 роки
дозволить оцінити ефективність реалізації її заходів, спрямованих на
патріотичне виховання молоді.

Директор Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації

В. КОВАЛЬСЬКА

