
 

 
 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________ 

 
 

Про затвердження календарного плану 

заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2021 рік 

 
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України                        

на 2021 рік», Указу Президента України від 18.05.2019 № 286 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної 

політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих 

громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.02.2012 № 116 (зі змінами), Порядку реалізації програм, 

проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства 

молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 (зі змінами), зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 453/28583, 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити календарний план заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2021 рік, що додається. 

 

2. Відділу національно-патріотичного виховання забезпечити підготовку 

проєктів наказів про проведення заходів та подання їх на підпис керівництву 

Мінмолодьспорту не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення заходів. 

 

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 

протягом трьох днів здійснити розміщення цього наказу на вебсайті 

Міністерства молоді та спорту України. 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

молоді та спорту України згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

Виконуючий обов’язки Міністра                    Сергій СИМОНОВ                        

 

 

 



Код відомчої класифікації                340

Код програмної класифікації           3401070

Код економічної класифікації          2210, 2240

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства молоді та спорту

_____________ № ________

у сумі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок

В. о. Міністра                                   Сергій СИМОНОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді

на 2021 рік

Міністерство молоді та спорту України

м. Київ
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча 

та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

8 000,0 0,0 0,0 0,0 540,0 1 620,0 1 135,0 1 770,0 1 270,0 655,0 430,0 580,0 0,0

1.
Освітньо-виховні заходи, 

спрямовані на: 

3 655,0 0,0 0,0 0,0 540,0 200,0 785,0 760,0 430,0 525,0 150,0 265,0 0,0

1.1.

налагодження конструктивної 

взаємодії між суб’єктами 

національно-патріотичного 

виховання

1.1.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Вартові української держави" (ІІ 

декада листопада 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Волинської ОДА

115,0 115,0

1.2.

організацію інформаційно-

просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного 

виховання

1.2.1.

Всеукраїнський табір "Літня 

школа стійкості" (ІІ-ІІІ декади 

липня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

470,0 470,0

1.2.2.

Всеукраїнський форум, 

спрямований на організацію 

інформаційно-просвітницької 

роботи у сфері національно-

патріотичного виховання (ІІІ 

декада вересня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

350,0 350,0

1.2.3.

Всеукраїнський національно-

патріотичний форум "Сіверська 

брама" (І декада серпня 2021 

року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Чернігівської ОДА

100,0 100,0

1.3.

підготовку фахівців національно-

патріотичного виховання та 

розвиток системи підготовки 

активістів, волонтерів, які 

працюють у сфері національно-

патріотичного виховання

1.3.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – V" (ІІ 

декада квітня 2021 року) 

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Харківської ОДА

200,0 200,0

1.3.2.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – VІ" (ІІ 

декада вересня 2021 року) 

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Житомирської ОДА

175,0 175,0
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча 

та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1.3.3.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – VІІ" (І 

декада жовтня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Закарпатської ОДА

150,0 150,0

1.3.4.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Школа виховників Джур – VІІІ" 

(І декада листопада 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Херсонської ОДА

150,0 150,0

1.3.5.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - І (ІІІ 

декада червня - І декада липня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Кіровоградської ОДА

150,0 150,0

1.3.6.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - ІІ (ІІ-

ІІІ декади липня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Чернівецька ОДА

150,0 150,0

1.3.7.

Всеукраїнський вишкіл, 

спрямований на підготовку 

фахівців національно-

патріотичного виховання - ІІІ  (ІІ-

ІІІ декада серпня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Закарпатської ОДА

150,0 150,0

1.3.8.

Всеукраїнська акція "Молодь - за 

безпечний світ" (ІІІ декада квітня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Київської МДА

340,0 340,0

1.3.9.

Всеукраїнський семінар 

"Український кордон – 2021" (ІІ 

декада травня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Хмельницької ОДА

200,0 200,0

1.4.

збільшення чисельності молоді, 

готової до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України

1.4.1.

Всеукраїнський табір "Хорунжий"  

(ІІІ декада червня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Волинської ОДА

185,0 185,0

1.4.2.

Всеукраїнський вишкіл "Нащадки 

вільних" (ІІІ декада червня 2021 

року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Миколаївської ОДА

450,0 450,0
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча 

та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1.4.3.

Всеукраїнський табір "Запорізька 

Січ" (ІІ декада серпня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Запорізької ОДА

180,0 180,0

1.4.4.

Всеукраїнський військово-

патріотичний вишкіл "Україна 

Єдина" (ІІ-ІІІ декади липня 2021 

року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Луганської ОДА

140,0 140,0

2.
Інформаційно-просвітницькі 

заходи, спрямовані на: 

2 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720,0 0,0 660,0 340,0 130,0 280,0 315,0 0,0

2.1.

налагодження конструктивної 

взаємодії між суб’єктами 

національно-патріотичного 

виховання

2.1.1.

Всеукраїнський семінар-тренінг 

"Співпраця – 2021" (ІІ-ІІІ декади 

травня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту  

Київської ОДА

220,0 220,0

2.1.2.

Всеукраїнська акція "Покрова 

героїв. Донеччина" (ІІ декада 

жовтня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Донецької ОДА

280,0 280,0

2.1.3.

Всеукраїнський семінар-тренінг, 

спрямований на налагодження 

конструктивної взаємодії між 

суб’єктами національно-

патріотичного виховання (І-ІІ 

декади вересня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Сумської ОДА

130,0 130,0

2.2.

вшанування героїв боротьби 

Українського народу за 

незалежність і територіальну 

цілісність України

2.2.1.

Всеукраїнська теренова гра 

"Гурби – Антонівці – 2021" (І 

декада травня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Тернопільської ОДА

250,0 250,0

2.2.2.

Всеукраїнська історично-

просвітницька акція "Стежками 

наших героїв" (І-ІІ декади липня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Рівненської ОДА

160,0 160,0

2.2.3.

Всеукраїнська конференція 

"Вшануй" (ІІ декада листопада 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Державна установа 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр"

220,0 220,0
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча 

та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2.3.

збільшення чисельності молоді, 

готової до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України

2.3.1.

Всеукраїнський вишкіл "Джура – 

Прикордонник" (ІІ декада липня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Хмельницької ОДА

500,0 500,0

2.3.2.

Всеукраїнський вишкіл "Джура  – 

Десантник" (ІІІ декада травня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Житомирської ОДА

250,0 250,0

2.4.
популяризація української мови

2.4.1.

Всеукраїнська конференція "Мова - 

ідентифікатор народу!" (І декада 

листопада 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Житомирської ОДА

95,0 95,0

2.5.

створення сприятливих умов 

для діяльності Спілки 

Української Молоді, що 

відновила свою діяльність в 

Україні із здобуттям 

незалежності

2.5.1.

Всеукраїнська акція "СУМ. 

Діаспора-75" (ІІ-ІІІ декади серпня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Київська МДА

340,0 340,0

3.
Культурологічні заходи, 

спрямовані на: 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

вшанування героїв боротьби 

Українського народу за 

незалежність і територіальну 

цілісність України

3.1.1.

Всеукраїнський фестиваль 

"Зашків" (ІІ декада червня 2021 

року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Львівської ОДА

350,0 350,0

3.1.2.

Всеукраїнський фестиваль 

"Холодний яр – фестиваль 

нескореної Нації" (І декада липня 

2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Черкаської ОДА

350,0 350,0

3.2.

збільшення чисельності молоді, 

яка пишається своїм 

українським походженням, 

громадянством
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№ з/п Заходи

Юридична (законодавча 

та нормативно-правова) 

підстава

Відповідальний за 

проведення заходу

Усього 

витрат, тис. 

грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

3.2.1.

Всеукраїнський фестиваль 

"Живий словник незалежності" 

(ІІІ декада серпня 2021 року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

структурний 

підрозділ із питань 

молоді та спорту 

Київська МДА

500,0 500,0

4. Експертно-аналітичні заходи: 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Соціологічне дослідження щодо 

розвитку сфери національно-

патріотичного виховання та стану 

сформованості громадянської 

ідентичності населення України 

(протягом року)

відповідно до Указу 

Президента України від 

18.05.2019 № 286 "Про 

Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Мінмолодьспорт 700,0 700,0

Начальник відділу національно-патріотичного виховання                                                                                                                                                                 

"____" _______________ 2021 року

Євген СЛЮСАРЬ
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