
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді  
на 2021 – 2025 роки 

 
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43, пунктом 13 частини першої 

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», Указом Президента України від 
18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання», постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 
«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020−2025 роки», розпорядженням 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», наказом 
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», з метою 
формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, патріотично 
налаштованої української молоді, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2021–2025 роки (додається на 22 аркушах). 
 
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Полтавської області  

до 01.05.2021 затвердити відповідні програми. 
 
3. Затвердити Положення про стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя 

України – Ігоря Сердюка – для учнів, студентів і молодих учених Полтавщини 
(додається на 4 аркушах). 

 
4. Затвердити Порядок проведення обласного конкурсу на кращу матеріальну 

базу військово-патріотичного і фізичного виховання та нагородження переможців 
(додається на 4 аркушах). 

 
5. Затвердити Положення про стипендію імені Героя України – Андрія 

Конопльова – для учнів, студентів закладів освіти Полтавщини (додається  
на 3 аркушах). 
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6. 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення другого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної 
ради восьмого скликання 
26.03.2021 № 

 

 

І. Паспорт Програми 

 

Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та 

_____________молоді на 2021−2025 роки_______________  
    (назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення проєкту 

Програми 

Підставою для розроблення проєкту рішення 

обласної ради є Указ Президента України від 18 

травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання» 

3. Розробник та 

співрозробники Програми 

Департамент освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації, Департаменти культури і 

туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації, 

Полтавський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування облдержадміністрації, державних 

підприємств, установ і організацій 

облдержадміністрації, КУ «Обласний молодіжний 

центр», КЗ «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді», КЗ 

«Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М. В. Остроградського», 

КУ «Полтавський обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Полтавської 

обласної ради, органи управління освітою 

міських, селищних та сільських рад, інститути 

громадянського суспільства. 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

5. Номер і назва операційної 

цілі Стратегії розвитку 

Операційна ціль 1.3. Сучасний освітній простір як 

базис для задоволення потреб суспільства та 
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Полтавської області на 

період до 2027 року, якій 

відповідає програма 

економіки. 

6. Термін реалізації 

Програми 
2021−2025 роки 

7. Етапи виконання 

Програми 

І етап 

8. Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання програми  

Обласний, районний, міський, селищний 

(сільський) 

9. Очікуваний обсяг 

фінансування програми, 

всього  

25 975,2 тис. грн 

10. 

 

1) 

2) 

3) 

 

 

4) 

У тому числі за рахунок 

коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету; 

інших джерел 

фінансування 

 

 

0,0 тис. грн 

25 125,2 тис. грн 

в межах обсягу коштів передбачених рішенням 

сесій місцевих рад  

 

850,0 тис. грн 

 

 

 

Розробник Програми 

 

Департамент освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації        В. КОВАЛЬСЬКА 
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ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2021−2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 

України, законів України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві 

державні адміністрації», від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону 

України», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року                                       

№ 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді», Указу Президента України від 18 травня 2019 року                     

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови 

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», наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 

2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах». 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли у період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, 

державній освітній політиці, соціально-економічній ситуації в регіоні, що 

вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти області. 

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на 

сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення 

традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, 

бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого 

українського народу продовжують негативно впливати на процес виховання 

підростаючого покоління українців. 

Продовжується реформування Збройних Сил України. Невирішеними 

залишаються проблеми, пов’язані з формуванням у молоді почуття обов’язку 

щодо захисту Вітчизни. В області не поодинокі випадки ухиляння призовників 

від військової служби. Крім того, продовжується війна на сході України. 

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України 

засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не 

приділялось достатньої уваги. 

Через неналежну увагу до національно-патріотичного виховання 

формується покоління молодих людей, позбавлених почуття національної 

гідності, гордості, для яких характерні безкультур’я, меркантилізм, нівелюється 

совість, деградується мораль, честь, справедливість. 

http://school138.edu.kh.ua/
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Відповідно до результатів соціологічних досліджень простежується низка 

загрозливих чинників: 

занепокоєння викликає ситуація із готовністю у разі виникнення 

відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в 

руках, за даними соціологічного опитування, проведеного соціологічною 

групою „Рейтинг” у жовтні 2020 року, тільки 59 відсотків громадян мають такі 

наміри; 

низький рівень сформованості цінності державної символіки і дій з її 

вшанування. Державні символи викликають почуття гордості лише у 

25,7 відсотка населення, а День Незалежності України для 23 відсотків – це 

просто вихідний день, 4 відсотки українців вважають цей день історичною 

помилкою. Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення 

України було проведено Фондом „Демократичні ініціативи” імені Ілька 

Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології  з 8 по 

20 серпня 2019 року; 

непокоїть надзвичайно низьке залучення населення України до 

національно-патріотичних громадських об’єднань. Їх членами є лише 

1,1 відсотка населення України, ще 61,3 відсотка респондентів нічого не знають 

про діяльність таких об’єднань. Результати експертно-аналітичного 

дослідження стосовно формування стандартів національно-патріотичного 

виховання та визначення індикаторів ефективності здійснення заходів щодо 

національно-патріотичного виховання, проведені Українським інститутом 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Міністерства 

молоді та спорту України в 2017 році. 

Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України. 

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного 

виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи 

пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для  

організації військово-патріотичного виховання, постала необхідність у 

розробленні та реалізації програми з новими підходами до вирішення проблем 

у сфері національно-патріотичного виховання молоді. 

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована програма, визначено 

наступні: 

несистемний характер формування активної громадянської позиції для 

утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей 

Українського народу, національної самобутності; 

низький розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та 

духовно-морального виховання; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле 

нації, що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю 

держави місцевих ідентичностей та мовних конфліктів; 

недостатня поінформованість населення України про історичні факти 

героїчної боротьби та визволення від поневолення Українського народу і 

здобуття незалежності України; 
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наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство 

імперського, колоніального і комуністичного тоталітарного режимів; 

відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, 

стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку 

української мови; 

наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній 

сферах України; 

відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо 

національно-патріотичного виховання; 

необхідність гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері 

формування громадянської позиції із законодавством та кращими практиками 

держав Європейського Союзу і держав — членів НАТО, зберігаючи в основі 

національні цінності та традиції; 

невелика частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та 

незалежності України; 

недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей і молоді, 

проєктами та заходами з національно-патріотичного виховання; 

низький рівень співпраці органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства та впровадження 

вже існуючого механізму розвитку національно-патріотичного виховання; 

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері 

національно-патріотичного виховання. 

Отже, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, надання цьому вкрай важливому для держави та 

області процесу системності. 

Вирішення зазначених проблем недостатньо фінансується за рахунок 

коштів державного бюджету, тому існує потреба в залученні коштів обласного і 

місцевих бюджетів. 

В основу Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2021−2025 роки покладені завдання визначені Стратегією 

національно-патріотичного виховання дітей, затвердженої Указом Президента 

України від 18 травня 2019 року № 286/2019, Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 № 641(зі змінами). 

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, 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. 
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ІІІ. Визначення мети програми 

 

Метою Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021−2025 роки є сприяння становленню самодостатнього 

громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, що сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-

економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і 

держави.  

 

 



IV. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021−2025 роки  
 (назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

№  

з/п 
Назва напряму  

діяльності 
Перелік заходів Програми Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис. грн у тому числі: 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Формування української громадянської ідентичності, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації 

1.1 Виховання 

суб’єкта 

громадянського 

суспільства, 

громадянина-

патріота 

України 

1.1.1. Проведення заходів серед 

дітей та молоді щодо виховання 

поваги до Конституції України, 

законів України, державної 

символіки (Герба, Прапора, 

Гімну України) 

2021-

2025 
Департаменти освіти і 

науки,  культури і туризму 

облдержадміністрації, ради, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 
0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 
     

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.1.2. 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 

дотримуватись законів та 

захищати права людини, 

готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності 

розв’язувати конфлікти 

відповідно до демократичних 

принципів, в тому числі 

обласного фестивалю-конкурсу 

учнівських проєктів 

самоврядування  «Ми віримо в 

гарне майбутнє», обласних 

змагань «Дебати» та інших 

заходів. 

2021-

2025 
Департаменти освіти і науки 

облдержадміністрації, КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради,  

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

10,6 11,1 11,1 11,1 11,1 

обласний бюджет 
10,6 11,1 11,1 11,1 11,1 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

 

     

1.1.3. Проведення 

обласного конкурсу на кращий 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КЗ  

Загальний обсяг 

фінансування, у 
6,1 6,4 

     

6,4 

    

6,4 

      

     6,4 
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захід з національно-

патріотичного виховання  в 

освітніх закладах області 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені  

М.В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

тому числі: 

обласний бюджет 
6,1 6,4      6,4 6,4 6,4 

місцевий бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.1.4. 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 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КУ 

«Обласний молодіжний 

центр» Полтавської 

обласної ради, органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 
0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.1.5. Проведення заходів, 

тематичних змін національно-

патріотичного спрямування у 

дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КУ 

«Обласний молодіжний 

центр» Полтавської 

обласної ради, органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2 Вшанування 

пам’яті героїв 

Небесної Сотні 

та героїв АТО/ 

ООС, бойових 

дій на території 

інших держав, 

жертв  

політичних 

репресій, 

тоталітарного 

1.2.1. Забезпечення організації та 

проведення обласного конкурсу 

на отримання стипендії імені 

Героя Небесної Сотні – Героя 

України Ігоря Сердюка для учнів, 

студентів та молодих учених. 

Забезпечення виплати стипендії 

імені Героя Небесної Сотні – 

Героя України Ігоря Сердюка для 

учнів, студентів та молодих 

учених 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
1247,7 1363,5 1474,9 1505,8 1611,0 

обласний бюджет 
1247,7 1363,5 1474,9 1505,8 1611,0 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 
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режиму,  

ветеранів  УПА 

та ОУН,  Другої 

Світової війни 

та інших 

1.2.2. Сприяння встановленню у 

населених пунктах області 

пам’ятних знаків, меморіальних 

дошок , створення,  поновлення 

та поповнення експозицій: 

комунальних музеїв, Музеїв 

Слави, історичних музеїв, у 

навчальних та бібліотечних 

закладах області, 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 

Департаменти  культури і 

туризму, інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю,  освіти і 

науки облдержадміністрації,  

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.3. Сприяння присвоєнню 

звань почесних громадян міст, 

населених пунктів області 

Героям Небесної Сотні, 

учасникам бойових дій за 

державний суверенітет і 

територіальну цілісність України, 

зокрема героїчно загиблим під 

час проведення АТО та ООС, та 

назви їх іменами вулиць, 

провулків, площ, навчальних 

закладів, військових частин та 

інших об’єктів у містах, інших 

населених пунктах області 

2021-

2025 

Департамент  інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 

 

0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.4. Проведення у закладах 

освіти області інформаційно-

просвітницьких та виховних  

2021-

2025 

Департаменти освіти і 

науки,  культури і туризму 

облдержадміністрації,  

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 
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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 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.5. 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 

Департаменти освіти і 

науки,  культури і туризму 

облдержадміністрації, КУ 

«Обласний молодіжний 

центр» Полтавської 

обласної ради, органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

150,0 155,0 160,00 165,0 170,00 

обласний бюджет 

150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.6.  Забезпечення організації та 

проведення обласного конкурсу 

на отримання стипендії імені  

Героя України – Андрія 

Конопльова  для учнів, студентів 

закладів освіти Полтавщини. 

Забезпечення виплати стипендії 

імені  Героя України – Андрія 

Конопльова  для учнів, студентів 

закладів освіти Полтавщини  

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

4,8 765,7 828,4 855,2 915,0 

обласний бюджет 

4,8 765,7 828,4 855,2 915,0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

1.2.7. Забезпечення розвитку 

пластового та скаутського руху в 

Полтавській області 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, КЗ 

«Полтавський обласний 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 
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центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді» 

Полтавської обласної ради 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 1 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

1419,1 2301,6 2480,8 2543,5 2713,5 

обласний бюджет 1419,1 2301,6 2480,8 2543,5 2713,5 

місцевий бюджет В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

2. Духовно-моральне виховання дітей та молоді. Формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.  

2.1. Успадкування 

духовних і 

культурних 

надбань 

українського 

народу, 

досягнення 

високої 

культури 

взаємин. 

2.1.1. 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 

області 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 області  

2021-

2025 

Департамент освіти і науки  

облдержадміністрації, органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.2. Сприяння формуванню 

мовленнєвої культури щляхом 

проведення:  

- обласного літературного 

конкурсу «Відлуння заповітів 

земляків» на здобуття обласної 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського» 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
57,8 60,8 63,5 66,3 69,3 

обласний бюджет 

57,8 60,8 63,5 66,3 69,3 
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премії для талановитої молоді 

імені Володимира Степанюка та 

видання творчих робіт 

переможців та інших заходів 

Полтавської обласної ради, 

КЗ Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала 

академія наук учнівської  

молоді»,  органи управління 

освітою міських, селищних та 

сільських рад 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.1.3. Створення умов для 

популяризації кращих здобутків 

національної культурної  і 

духовної спадщини, підтримки 

професійної й самодіяльної 

творчості дітей та молоді 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки,  

культури  і туризму 

облдержадміністрації,  

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

2.1.4.  Проведення у закладах 

освіти області виховних  заходів 

щодо культивування кращих рис 

української ментальності: 

працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, 

чесності, бережного ставлення до 

природи 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки,  

культури  і туризму 

облдержадміністрації, органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 
0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

2.1.5. 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 

Департаменти освіти і 

науки,  культури  і туризму, 

облдержадміністрації, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.2. Спонукання 

зростаючої 

особистості до 

2.2.1. Проведення у закладах 

освіти області виховних заходів 

щодо формування у дітей та 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки 

облдержадміністрації, 

органи управління освітою 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 
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активної 

протидії 

українофобству

, аморальності, 

сепаратизму, 

шовінізму, 

фашизму 

молоді толерантного ставлення 

до інших народів, культур і 

традицій 

міських, селищних та 

сільських рад 

обласний бюджет 
0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 
0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

2.2.2.  Виготовлення та 

поширення соціальної реклами, 

спрямованої на консолідацію 

суспільства навколо захисту 

України, популяризацію 

військової служби, утвердження 

спадкоємності традицій борців за 

незалежність України, донесення 

достовірної інформації про роль 

Збройних Сил України, інших 

військових формувань, 

утворених відповідно до законів 

України, у забезпеченні миру і 

стабільності в Україні та в світі 

2021-

2025 
Департаменти 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю,  з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 2 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

57,8 60,8 63,5 66,3 69,3 

обласний бюджет 57,8 60,8 63,5 66,3 69,3 

місцевий бюджет В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

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. Військово-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді 

3.1.1.Забезпечення організації та 

проведення  

- усіх етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

- обласної  військово-

патріотичної  гри 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки, 

з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

облдержадміністрації,  КЗ 

«Полтавський обласний 

центр національно-

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 1550,0 1608,7 1670,3 1735,1 1803,2 

обласний бюджет 

1550,0 1608,7 1670,3 1735,1 1803,2 
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«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 

 

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді»,  КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М. 

В. Остроградського», органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.1.2. Надання організаційно-

методичної допомоги, фінансової 

підтримки інститутам 

громадянського суспільства 

військово-патріотичного 

спрямування на умовах конкурсу 

у проведенні військово-

історичних фестивалів, 

військово-патріотичних зборів, 

реконструкцій воєнно-історичних 

подій, військово-патріотичних 

ігор тощо у порядку визначеному 

чинним законодавством 

. 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки 

та інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,   

КУ «Обласний молодіжний 

центр» Полтавської обласної 

ради, органи управління 

освітою міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
629,4 663,9 699,5 736,6 775,0 

обласний бюджет 

479,4 503,9 529,5 556,6 585,0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 

3.2. Допризовна  

підготовка  

молоді та 

співпраця з 

військовими 

частинами та 

формуваннями 

3.2.1. Сприяння діяльності  

учнівських та молодіжних 

об’єднань, гуртків, груп, клубів, 

військово-патріотичного 

профілю.  

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 
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3.2.2. Вдосконалення системи 

роботи закладів  освіти області з 

допризовної підготовки 

учнівської молоді. Оновлення 

об’єктів навчально-матеріальної 

бази навчальних закладів  

області:  

- для вивчення  предмета «Захист 

України» обладнання  кабінетів , 

приведення  у належний стан 

надвірних споруд, 

відновення/модернізація роботи 

шкільних тирів з пневматичною 

зброєю, макетами стрілецької 

зброї і гранат;  

- забезпечення  речовим майном 

ліцеїстів Кременчуцького ліцею з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою Полтавської 

обласної ради 

2021-

2025 

Департаменти освіти і науки, 

з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

облдержадміністрації,  

Кременчуцький ліцей з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Полтавської обласної ради, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 422,4 450,2 457,5 481,6 515,6 

обласний бюджет 

422,4 450,2 457,5 481,6 515,6 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.2.3. Проведення позакласної 

роботи з фізичного виховання та 

забезпечення закладів освіти 

дрібним спортивним інвентарем 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  КУ 

«Полтавський обласний 

центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

Полтавської обласної ради, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

3.2.4. Забезпечення організації 

роботи зі здійснення шефства над 

військовими частинами Збройних 

Сил України, Національної 

гвардії України, Державної 

прикордонної служби України, 

зокрема щодо задоволення 

2021-

2025 

Департаменти з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними органами, 

освіти і науки, культури  і 

туризму, інформаційної 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 
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культурних і духовних потреб 

військовослужбовців і 

призовників, військово-

патріотичного виховання молоді 

та її підготовки до виконання 

військового обов’язку 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 3 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

2601,8 2722,8 2827,3 2953,3 3093,8 

обласний бюджет 2451,8 2562,8 2657,3 2773,3 2903,8 

місцевий бюджет В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 

4. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної 

загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання. 

4.1. Підтримка та 

співпраця 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядування 

з інститутами 

громадянського 

суспільства 

щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

4.1.1. 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 

Департаменти освіти і 

науки, культури  і туризму 

облдержадміністрації,  КЗ 

«Полтавський обласний 

центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді», органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4.1.2. Надання організаційно-

методичної підтримки центрам 

національно-патріотичного 

напряму, громадським 

організаціям пластового, 

скаутського руху та іншим 

організаціям, що реалізують 

2021-

2025 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  КЗ 

«Полтавський обласний 

центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді»,   

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 
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проєкти (заходи) з національно-

патріотичного виховання, в тому 

числі розробка і видання 

методичних посібників з питань 

впровадження програми 

патріотичного виховання для 

навчальних закладів і 

громадських об’єднань 

 КЗ «Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

4.1.3. 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 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,   КЗ 

«Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського» 

Полтавської обласної ради, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ  і організацій, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

4.1.4. Координація діяльності 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, закладів освіти, 

культури, інститутів 

громадянського суспільства, 

молодіжних центрів, центрів 

національно-патріотичного 

виховання 

2021-

2025 

Департаменти освіти і 

науки, культури  і туризму,  

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  КЗ 

«Полтавський обласний 

центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді», органи 

управління освітою міських, 

селищних та сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 
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4.1.5. 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,  із залученням до 

обговорення проблем 

патріотичного виховання молоді  

відомих вчених, державних та 

громадських діячів, 

представників культури і 

мистецтва, педагогів, ветеранів 

УПА, лідерів і активістів 

громадських організацій 

2021-

2025 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

органи управління освітою 

міських, селищних та 

сільських рад 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 
0 0 0 0 0 

обласний бюджет 

0 0 0 0 0 

місцевий бюджет 

0 0 0 0 0 

інші джерела 

фінансування 

0 0 0 0 0 

Всього по Розділу 4 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

обласний бюджет 0 0 0 0 0 

місцевий бюджет В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
0 0 0 0 0 

Всього по Програмі 

Загальний обсяг 

фінансування, у 

тому числі: 

4078,7 5085,2 5371,6 5563,1 5876,6 

обласний бюджет 3928,7 4925,2 5201,6 5383,1 5686,6 

місцевий бюджет В межах бюджетних призначень, визначених  

рішенням про місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування 
150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 
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V. Бюджет програми 
 

Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021−2025 роки  
 (назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

 

Очікувані джерела фінансування 

по роках, тис. грн 

Разом 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 
2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг коштів, усього 4078,7 5085,2 5371,6 5563,1 5876,6 25 975,2 100 % 

у тому числі 

державний бюджет 0 0 0 0 0 0 0 % 

обласний бюджет 3928,7 4925,2 5201,6 5383,1 5686,6 25 125,2 96,7 % 

районні, міські бюджети 

В межах обсягу коштів передбачених рішенням сесій місцевих рад бюджети сіл, селищ, об’єднаних 

територіальних громад 

інші джерела 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 850,0 3,3 % 
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VI. Показники успішності Програми 

 

Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021−2025 роки  
 (назва регіональної цільової (комплексної) програми) 

 

Показники успішності програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року Джерела інформації 

показників 

2021 2022 2023 2024 2025 

Відвідуваність закладів, що 

популяризують культурні та 

національно-мистецькі традиції 

Українського народу, а також 

експозицій музеїв, присвячених 

національно-визвольній боротьбі за 

незалежність і територіальну цілісність 

України. 

       

Оперативна інформація 

суб’єктів  виконання 

програми 

Кількість проведених зустрічей дітей і 

молоді з борцями за незалежність 

України у XX столітті, ветеранами та 

учасниками антитерористичної операції 

та операції об’єднаних сил у Донецькій 

та Луганській областях. 

       

Оперативна інформація 

суб’єктів виконання 

програми 

Кількість дітей і молоді, які 

подорожують в інші регіони України        

Оперативна інформація 

суб’єктів виконання 

програми 

Кількість центрів національно-

патріотичного виховання різних видів        

Оперативна інформація 

суб’єктів виконання 

програми 
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та форм власності  

Кількість підготовлених фахівців з 

національно-патріотичного виховання  
       

Оперативна інформація 

суб’єктів виконання 

програми 

Кількість спроможних інститутів 

громадянського суспільства, залучених 

до сфери організації заходів  з 

національно-патріотичного виховання 

для досягнення мети Програми 

10 % 

у % до 

загальної 

кількості 

дитячих та 

молодіжних 

громадських

організацій 

11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

Оперативна інформація 

суб’єктів  виконання 

програми 

Кількість громадян, зокрема дітей та 

молоді, залучених до проєктів та 

заходів з національно-патріотичного 

виховання місцевого, всеукраїнського 

та міжнародного рівнів 

       

Оперативна інформація 

суб’єктів виконання 

програми 

Показники ефективності Програми визначаються на основі моніторингу реалізації заходів програми. 
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Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію здійснює Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, а контроль – постійні комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури і з питань молодіжної політики, спорту та туризму. 

 

 

   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення другого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної 
ради восьмого скликання 
26.03.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя України – 

Ігоря Сердюка – для учнів, студентів і молодих учених Полтавщини 

 

1. Положення розроблено на виконання п.п. 1.2.1 п.1.2 розділу І Напрямів 

діяльності і заходів Програми «Обласної програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки». 

 

2. Стипендія імені Героя Небесної Сотні – Героя України – Ігоря Сердюка 

– для учнів, студентів і молодих учених Полтавщини (далі – Стипендія) діє на 

території Полтавської області та призначається: 

− учням закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти – 10 стипендій; 

− студентам закладів вищої освіти – 10 стипендій; 

− молодим ученим закладів вищої освіти та наукових установ –  

10 стипендій. 

 

3. Кандидатами на призначення Стипендії можуть бути учні 7-11(12) 

класів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, 

здобувачі освіти закладів фахової передвищої освіти, студенти закладів вищої 

освіти та працівники наукових установ Полтавської області, які своєю 

активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції 

Гідності, у тому числі сприяють становленню демократичної та правової 

держави шляхом: 

– розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, 

справедливості та рівності; 

– усвідомлення учнями, студентами, молодими вченими цінностей 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина; 

– утвердження та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших 

демократичних цінностей і свобод. 

 

4. Полтавською обласною державною адміністрацією створюється 

комісія, до складу якої входять представники структурних підрозділів 

Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, 

громадської організації «Родина Героїв «Небесної Сотні», близькі родичі (або 

уповноважені ними особи) Героя Небесної Сотні Ігоря Миколайовича Сердюка, 

провідні представники педагогічних і наукових кіл Полтавщини, засобів 

масової комунікації, громадські діячі (далі – Комісія).  
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Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

 

5. Подання стипендіатів здійснюється шляхом самовисування.  

 

6. Для участі в Конкурсі на призначення Стипендії не пізніше 10 жовтня 

кандидати подають до Комісії встановлений перелік документів: 

 

6.1. Учні закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти Полтавської області мають надати:  

– довідку із закладу освіти, що підтверджує місце навчання кандидата на 

Стипендію; 

– довідку про навчальну успішність; 

– особисті дані: номер телефону та адресу електронної пошти. 

– мотивоване подання на призначення Стипендії, в якому розкриваються 

навчальні, наукові та громадські активи; 

– матеріали, які засвідчують їх здобутки (фото-, відео- чи матеріали 

засобів масової комунікації про реалізовані проекти, що утверджують ідеали й 

цінності Революції Гідності та ідеали Свободи; наукові праці, рекомендаційні 

листи тощо); 

– посилання на профіль у соціальних мережах (за наявності); 

– не менше двох рекомендаційних листів, один з яких має бути від 

фізичної особи або громадської організації.  

 

6.2. Студенти закладів вищої освіти Полтавської області мають надати: 

– довідку із закладу освіти, що підтверджує місце навчання кандидата на 

Стипендію; 

– довідку про навчальну успішність; 

– особисті дані: номер телефону та адреса електронної пошти. 

– мотивоване подання на призначення Стипендії, в якому розкриваються 

навчальні, наукові та громадські активи; 

– матеріали, які засвідчують їх здобутки (фото-, відео- чи матеріали 

засобів масової комунікації про реалізовані проекти, що утверджують ідеали й 

цінності Революції Гідності та ідеали Свободи; наукові праці тощо); 

– посилання на профіль у соціальних мережах (за наявності); 

– не менше двох рекомендаційних листів, один з яких має бути від 

фізичної особи або громадської організації. 

 

6.3. Молоді вчені, що працюють в закладах вищої освіти та наукових 

установах, мають надати: 

– довідку із закладу освіти, що підтверджує місце роботи кандидата на 

Стипендію; 

– довідку про науковий ступінь, учене звання, перелік наукових праць; 

– особисті дані: номер телефону та адреса електронної пошти. 
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– мотивоване подання на призначення Стипендії, в якому розкриваються 

навчальні, наукові та громадські активи; 

– матеріали, які засвідчують їх здобутки (фото-, відео- чи матеріали 

засобів масової комунікації про реалізовані проекти, що утверджують ідеали й 

цінності Революції Гідності та ідеали Свободи; наукові праці тощо); 

– посилання на профіль у соціальних мережах (за наявності); 

– не менше двох рекомендаційних листів, один з яких має бути від 

фізичної особи або громадської організації. 

 

6.4. Учасники, які повторно беруть участь у здобутті стипендії, надають 

матеріали, які засвідчують їх здобутки, за останній рік. 

 

6.5. Документи подаються відповідно до форми, затвердженої наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Оцінювання 

досягнень учасників здійснюється за 100-бальною шкалою, критерії до якої 

затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації. 

 

7. Стипендіати визначаються рішенням Комісії, яка за результатами 

розгляду поданих документів складає протокол, згідно з яким зазначаються 

відомості по кожному кандидату, надані відповідно до п. 4 Положення, та 

результати оцінювання поданих робіт. 

 

8. Документи кандидатів, оформлені неналежним чином, повертаються 

суб'єктам подання з рекомендаціями щодо можливості усунення недоліків 

протягом 10 днів, у випадку якщо встановлений перелік документів подано не 

пізніше 1 жовтня. 

 

9. Засідання Комісії є чинним, якщо у його роботі бере участь не менше 

2/3 персонального складу комісії.  

 

10. Присудження стипендій здійснюється відкритим голосуванням. 

Рішення вважається чинним, якщо за претендента проголосувало не менше 

половини персонального складу Комісії. 

 

11. Стипендія призначається щороку – до Дня Гідності та Свободи – 

21 листопада, строком на один рік, починаючи з 01 січня кожного року. 

 

12. Стипендія призначається розпорядженням голови Полтавської 

обласної державної адміністрації за поданням протоколу Комісії, складеним 

відповідно до результатів проведення конкурсу на призначення Стипендії імені 

Героя Небесної Сотні – Героя України – Ігоря Сердюка. 

 

13. Розмір Стипендії становить: 
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для учнів – один прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років 

на 01 січня календарного року; 

для студентів – півтора прожиткових мінімуми для працездатних осіб на 

01 січня календарного року; 

для молодих учених – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб 

на 01 січня календарного року. 

 

14. Стипендія виплачується щомісячно. Департамент освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації перераховує кошти на рахунок Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                                     

ім. М.В. Остроградського, який здійснює виплату Стипендії. 

 

15. Інформування закладів освіти, наукових установ Полтавської області 

щодо заснування Стипендії, координація роботи Комісії та збір матеріалів, 

поданих на конкурс щодо отримання Стипендії, здійснюється Полтавським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення другого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної 
ради восьмого скликання 
26.03.2021 № 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення обласного конкурсу на кращу матеріальну базу  

військово-патріотичного і фізичного виховання та нагородження 

переможців 

 

I. Загальні положення 

 

1. Порядок розроблений на виконання п.п. 3.1.1. п. 3.1. Розділу 3 Напрямів 

діяльності і заходів Програми «Обласної  програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки». 

 

2. Обласний конкурс серед закладів освіти області на кращу матеріальну 

базу військово-патріотичного і фізичного виховання (далі – Конкурс) 

проводиться з метою підвищення ролі предметів «Захист України» та «Фізична 

культура» у формуванні в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і 

навичок; активізації національно-патріотичного виховання в  закладах освіти. 

 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

 вивчення стану організації роботи та підвищення якості результативності 

освітнього процесу з предметів  «Захист України», «Фізична культура»; 

 удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти з предметів  

«Захист України», «Фізична культура» та національно-патріотичного виховання; 

 визначення кращої матеріально-технічної бази закладів освіти, 

поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи з 

викладання предметів  «Захист України», «Фізична культура» та національно-

патріотичного виховання. 

 

4. Конкурс проводиться серед закладів освіти, які активно втілюють 

принципи національно-патріотичного виховання. 

 

5. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти області  

комунальної форми власності (далі –  заклади освіти). 

 

6. Огляду підлягають матеріально-технічна база військово-патріотичного та 

фізичного виховання закладів загальної освіти територіальних громад. 

 

7. Конкурс проводиться в один етап. 
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8. Заклади освіти, які повторно беруть участь у Конкурсі, подають матеріали, 

що відображають зміни у матеріально-технічній базі військово-патріотичного та 

фізичного виховання, які сталися протягом останнього року. 

 

II. Організація Конкурсу 

 

1. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначаються окремим наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

2. Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет, для 

оцінювання наданих матеріалів – журі. Склад оргкомітету та журі 

затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

3. Науково-методичний супровід організації та проведення Конкурсу 

здійснює Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського. 

 

4. Конкурсні матеріали закладів освіти з територіальних громад 

направляються на поштову адресу: Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського вул. 

Соборності, 64–Ж, м. Полтава, 36029. 

 

5. Конкурсні матеріали складаються з: 

 

подання відділів (управлінь) освіти територіальних громад; 

презентації PowerPoint (формат .ppt або .pptx) або відеоматеріалів (не 

більше 3 хв.) на носії CD або DVD), які демонструють обладнання, оснащення, 

забезпечення умов для проведення занять, розміщення стендів, плакатів, змінної 

експозиції тощо навчального кабінету та матеріально-технічну базу предметів  

«Захист України», «Фізична культура» та національно-патріотичного виховання. 

 

III. Визначення переможців 

 

1. Журі Конкурсу здійснює перевірку відповідності поданих матеріалів, 

зазначених у пункті 5 розділу ІІ цього Порядку, визначає переможців за трьома 

напрямами. Максимальна сума балів за один напрямом — 50 балів, загальна 

сума за трьома напрямами — 150 балів: 

 

1) «Захист України»: 

кабінет предмета «Захист України», наявність навчального місця 

«Днювальний роти», стройового майданчика, кімнати для зберігання зброї, 

стрілецького тиру, єдиної смуги перешкод; 

виносне навчальне обладнання; 
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навчальне майно для підготовки учнів з предмета «Захист України» 

(відповідно до навчальної програми  предмета «Захист України»); 

майно та витратні матеріали для проведення навчальних занять з основ 

медичних знань і допомоги (відповідно до навчальної програми предмета 

«Захист України»); 

майно для проведення навчальних занять з домедичної допомоги 

(відповідно до навчальної програми  предмета «Захист України»); 

майно для підготовки учнів з основ цивільного захисту (відповідно до 

навчальної програми  предмета «Захист України»); 

матеріали правил техніки безпеки, інструкція з техніки безпеки, наявність 

аптечки, права та обов’язки учнів тощо. 

Максимальна кількість балів – 50. 

2) «Фізична культура»: 

спортивні споруди, пристосовані приміщення для занять фізичною 

культурою і спортом; 

спортивне обладнання та інвентар; 

стендовий (довідковий) матеріал, змінні інструктивні матеріали, стіннівки 

та інша наочність; 

матеріали правил техніки безпеки, інструкція з техніки безпеки, наявність 

аптечки, права та обов’язки учнів у спортивному залі тощо. 

Максимальна кількість балів – 50. 

3) національно-патріотичне виховання:  

музей, світлиця, кімната бойової слави військово-патріотичного 

спрямування у закладі освіти; 

пам’ятні знаки, меморіальні дошки, встановлені  з метою увічнення пам’яті 

жителів і випускників, які загинули на Майдані та на Сході України; куточки 

Пам’яті, меморіальні куточки,  дошки Слави «Вони захищають Україну», «Герої 

не вмирають»; 

стендовий (довідковий) матеріал, змінні інструктивні матеріали, стіннівки 

та інша наочність. 

Максимальна кількість балів – 50. 

 

2. Підсумки проведення обласного Конкурсу затверджуються наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації на 

підставі протоколу засідання журі, а також оприлюднюються на офіційних веб-

сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського. 

 

3. Всі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
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IV. Використання коштів на нагородження переможців обласного конкурсу 

серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу військово-

патріотичного та фізичного виховання  

 

 

1.  Після визначення переможців обласного Конкурсу кошти з обласного 

бюджету в межах асигнувань, передбачених на фінансування згідно «Обласної 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021−     

2025 роки» (п. 3.1.1. Розділ 3), перераховуються до відповідного місцевого 

бюджету  в установленому порядку у розмірах:  

I місце – 200 000,0 грн, ІІ місце – 125 000,0 грн та ІІІ місце – 75 000,0 грн. 

 

2. Головні розпорядники коштів для придбання цінних подарунків 

(обладнання) для переможців обласного Конкурсу визначаються рішеннями сесій 

обласної та місцевих рад відповідно до бюджетного законодавства. 

 

3. Процедуру закупівлі для закладів освіти області цінних подарунків 

(обладнання) для покращення матеріально-технічної бази та навчально-

методичного забезпечення з предметів «Фізична культура», «Захист України» та 

військово-патріотичного виховання проводять розпорядники коштів місцевих 

бюджетів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі 

змінами).  

 

4. Головні розпорядники коштів впродовж 10 днів після придбання цінних 

подарунків подають до Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації інформацію про використання коштів із зазначенням 

найменування, кількості та ціни. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення другого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної 
ради восьмого скликання 
26.03.2021 № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендію імені Героя України – Андрія Конопльова – 

для учнів, студентів закладів освіти Полтавщини 

 

1. Положення розроблено на виконання п.п. 1.2.6 п.1.2 розділу І 

Напрямів діяльності і заходів Програми «Обласної програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки». 

 

2. Стипендія імені Героя України – Андрія Конопльова – для учнів, 

студентів закладів освіти Полтавщини (далі – Стипендія) діє на території 

Полтавської області та призначається: 

− учням закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти – 10 стипендій; 

− студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти – 10 стипендій. 

 

3. Кандидатами на призначення Стипендії можуть бути  

– учні 7-11(12) класів закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) освіти, які: 

• мають вагомі результати успішності з предмета «Захист України»;  

• мають високі досягнення в оволодінні військово-прикладними 

навичками;  

• мають досягнення, що являють собою приклад героїзму та 

самопожертви; 

• посіли призові місця в обласних етапах всеукраїнських військово-

патріотичних ігор, змагань, конкурсів та ін. 

– студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти, які: 

• мають вагомі результати успішності з основних дисциплін бойової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;  

• мають високі досягнення в оволодінні військово-прикладними 

навичками;  

• мають досягнення, що являють собою приклад героїзму та 

самопожертви. 

 

4. Стипендіати визначаються рішенням Комісії, яка створюється 

Полтавською обласною державною адміністрацією (далі – Комісія). До її 

складу входять представники структурних підрозділів Полтавської обласної 

державної адміністрації, Полтавського обласного військового комісаріату, 
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провідні представники педагогічних кіл Полтавщини, засобів масової 

комунікації, громадські діячі.  

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

 

5. Подання стипендіатів здійснюється шляхом самовисування.  

 

6. Для участі в Конкурсі на призначення Стипендії кандидати подають до 

Комісії встановлений перелік документів: 

 

6.1. Учні закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти та студенти (курсанти) закладів вищої та фахової передвищої 

освіти Полтавської області, мають надати:  

– довідку із закладу освіти, що підтверджує місце навчання кандидата на 

Стипендію; 

– довідку про навчальну успішність; 

– особисті дані: номер телефону та адресу електронної пошти. 

– мотивоване подання на призначення Стипендії, в якому розкриваються 

навчальні та громадські активи в оволодінні військово-прикладними 

навичками, досягнення, що являють собою приклад героїзму та самопожертви; 

– матеріали, які засвідчують їх здобутки (фото-, відео- чи матеріали 

засобів масової комунікації про реалізовані проекти, що утверджують здобутки 

у військовій та фізичній підготовці, грамоти, рекомендаційні листи тощо); 

– посилання на профіль у соціальних мережах (за наявності); 

– рекомендаційні листи. 

 

6.2. Учасники, які повторно беруть участь у здобутті стипендії, надають 

матеріали, які засвідчують їх здобутки, за останній рік. 

 

6.3. Документи подаються відповідно до форми, затвердженої наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Оцінювання 

досягнень учасників здійснюється за 100-бальною шкалою, критерії до якої 

затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

7. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначаються окремим 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

8. Комісія за результатами розгляду поданих документів складає 

протокол, у якому зазначаються відомості по кожному кандидату, надані 

відповідно до п. 6 Положення, та результати оцінювання поданих робіт. 

 

9. Документи кандидатів, оформлені неналежним чином, повертаються 

суб'єктам подання з рекомендаціями щодо можливості усунення недоліків 
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протягом 10 днів, у випадку якщо встановлений перелік документів подано не 

пізніше 1 жовтня. 

 

10. Засідання Комісії є чинним, якщо у його роботі бере участь не менше 

2/3 персонального складу Комісії.  

 

11. Присудження стипендій здійснюється відкритим голосуванням. 

Рішення вважається чинним, якщо за претендента проголосувало не менше 

половини персонального складу Комісії. 

 

12. Стипендія призначається щороку – до Дня Збройних Сил України –   

06 грудня, строком на один рік, починаючи з 01 січня до 31 грудня наступного 

року. 

 

13. Стипендія призначається розпорядженням голови Полтавської 

обласної державної адміністрації за поданням протоколу Комісії, складеним 

відповідно до результатів проведення конкурсу на призначення Стипендії. 

 

14. Розмір Стипендії становить: 

для учнів (ліцеїстів) – один прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 

18 років на 01 січня календарного року; 

для студентів (курсантів) – півтора прожиткових мінімуми для 

працездатних осіб на 01 січня календарного року. 

 

15. Стипендія виплачується щомісячно. Департамент освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації перераховує кошти на рахунок Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                                     

ім. М.В. Остроградського, який здійснює виплату стипендії. 

 

16. Інформування закладів освіти, наукових установ Полтавської області 

щодо заснування Стипендії, координація роботи Комісії та збір матеріалів, 

поданих на конкурс щодо отримання Стипендії, здійснюється Полтавським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Обласну програму національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення в частині затвердження Обласної 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 

роки не є нормативно-правовим актом, а в частині затвердження Положень та 

Порядку є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, 

патріотично налаштованої української молоді. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

За власної ініціативи Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації, у зв’язку із завершенням дії Обласної цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Зазначений проєкт рішення обласної ради розроблений з метою 

забезпечення якісної реалізації державної політики у сфері національно-

патріотичного 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 

 

Затвердження Обласної програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2021 – 2025 роки. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання»; 
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- 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». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Фінансування Програми відбуватиметься за рахунок коштів з обласного 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, відповідно 

до заходів, які плануються, на основі пропозицій на кожен рік  

(25 975,2 тис. грн, з них з обласного бюджету – 25 125,2 тис. грн, інших джерел 

фінансування – 850,0 тис. грн). 

 

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 обласної ради «Про Обласну програму національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки» отримав 

позитивну експертну оцінку та погодження Громадської ради при Полтавській 

обласній державній адміністрації. 

Проєкт рішення 30.11.2020 розміщено на вебсайті Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

11.12.2020 проведено круглий стіл – публічне громадське обговорення 

проєкту «Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021 – 2025 роки». 

 

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 Обласну програму 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки» 

дасть змогу і надалі фінансувати обласні заходи національно-патріотичного 

http://school138.edu.kh.ua/
http://school138.edu.kh.ua/
http://school138.edu.kh.ua/
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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 

 


