
 
Бережанська міська рада 

VIII скликання 

VIII сесія 

(IІІ засідання) 

 

РІШ  ЕН НЯ 

 

 

12 травня  2021 року                  м.Бережани                           № 231 

 

Про затвердження Цільової програми  

національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді Бережанської міської  

територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

Розглянувши і обговоривши Цільову програму національно- патріотичного 

виховання дітей та молоді Бережанської міської територіальної громади на 

2021–2025 роки, у відповідності п.22. ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 

освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань,постійної комісії з питань бюджету та фінансів, Бережанська міська рада 

 

                                       В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Цільову програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Бережанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(додається). 

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов'язків. 

 
 

Міський голова                                                              Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

та запобігання корупції                                     



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Бережанської  

міської ради № 231 

від 12 травня 2021 року 

 

Цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 
1. Паспорт Програми 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

2.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Указ Президента України від 18 травня 2019 року  

№286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», постанова Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 932 

«Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020–2025 роки”, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 18.12.2020 року № 

776/01.02-01  «Про проєкт обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання на 

2021–2025 роки», Рішення сесії  

Тернопільської обласної ради від  23 грудня  2020  

року  № 40 «Про обласну цільову програму 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 роки» 

3.  Розробник програми 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

4.  
Співрозробники 

програми 
- 

5.  
Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

6.  Учасники програми 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, туризму 

та релігій Бережанської міської ради, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради, громадські 

організації (за згодою) 

7.  
Терміни реалізації 

програми 
2021-2025 рр. 

8.  
Етапи виконання 

програми 

І – 2021 р. 

ІІ – 2022-2023 рр. 

ІІІ – 2024-2025 рр. 

9.  
Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

Бюджет Бережанської міської територіальної 

громади, інші джерела, не заборонені чинним 



участь у виконанні 

програми 

законодавством 

10.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

400, 0 тис. грн. 

1) кошти бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади 

400, 0 тис. грн. 

2) кошти інших джерел - 



2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Бережанської міської територіальної громади 

 

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо 

дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського 

суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають 

дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, 

оптимізації державної політики у зазначеній сфері. 

Реалізація Міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої  рішенням сесії 

Бережанської міської ради №737 від 26.10.2017 року, дала початок створенню 

цілісної системи національно патріотичного виховання у місті Бережани, проте 

проблеми соціально-економічного становища української молоді, 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. 

Низьким  також  на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як 

самої молодіжної спільноти, так і тих осіб, що працюють у напрямку 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Відтак, існує потреба вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави 

процесу системності. Вирішення зазначених проблем не фінансується за 

рахунок коштів державного бюджету, тому існує потреба у залученні коштів 

місцевого бюджету. 

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, закладів освіти, інститутів громадянського суспільства та 

громадян з формування у людини і громадянина високої національно-

патріотичної свідомості, почуття поваги та відданості своїй державі.  

Цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  (далі – 

Програма), розроблена Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради, є механізмом імплементації державної політики у сфері національно-

патріотичного виховання в Бережанській  міській територіальній громаді, що 

базується на основі таких національних цінностей як самобутність, воля, 

соборність та гідність.  

Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення в громаді 

ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді 

патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних 

рис громадянина своєї країни, реалізації сучасної політики і стратегії держави, 

спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах 

України, набуття практичних навичок та якостей, необхідних майбутньому 

воїну, які б сприяли швидкій адаптації в умовах військового колективу. 



Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, 

механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних 

завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення 

виконання. 

 Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових 

актах України. 

 

3.Визначення мети Програми 

 

Програма ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України, 

Законів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», Постанови Верховної Ради України 

«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» та відповідає Стратегії національно-патріотичного 

виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року 

№ 286/2019, якою визначено основні пріоритети, напрямки та ідеологічні 

засади розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в Бережанській  міській територіальній громаді, 

спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, 

усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і 

загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та 

учасників визвольних подій сучасної історії України. Мета відповідає 

пріоритетним напрямам розвитку Бережанської  міської територіальної 

громади. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

строки та етапи виконання Програми 

 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства, формування патріотизму, насамперед  у дітей та молоді. 

Здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

розвитку відбуватиметься шляхом: 

- формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного 

світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського 

народу; 

- усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і 

духовних надбань; 



- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і 

молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної 

гідності; 

- скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх 

ефективної співпраці з громадськістю; 

- формування широкої громадської підтримки процесів національно-

патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських 

об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;  

- забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності; 

- цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-

патріотичного виховання; 

- сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і 

державотворення. 

 Таким чином Програма покликана сформувати цілісну систему, 

спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання, яка 

є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної 

комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України 

забезпечить ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.  

 Програма реалізовуватиметься у три  етапи:  

І – 2021 р. 

ІІ – 2022-2023 рр. 

ІІІ – 2024-2025 рр. 

 Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання 

Програми 400,0 тис. гривень, із яких: 400,0 тис. гривень кошти місцевого 

бюджету. 

 

5. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік. 

Обсяг ресурсів, в тому 

числі 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

бюджет Бережанської 

міської ТГ 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

  

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади. Обсяги коштів на фінансування 

Програми є орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу 

бюджету. 

Термін виконання Програми з 2021 до 2025 року. 

 



6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  

 

Основними пріоритетними завданнями Програми є: 

 національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей та 

молоді; 

 наукове та навчально-методичне забезпечення національно-

патріотичного та військово-патріотично виховання дітей та молоді;  

 матеріально-технічне забезпечення заходів національно-патріотичного 

виховання;  

 формування ціннісних орієнтацій, духовно-моральне виховання;  

 інформаційне забезпечення та моніторинг національно-патріотичного 

виховання. 

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрями й основний 

зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного виховання. 

Програма окреслює пріоритетні напрями діяльності державних структур та 

інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто 

займається забезпеченням національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

області. 

За напрямом «Формування української громадянської ідентичності» 

планується: 

1) проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, 

культурологічних заходів із національно-патріотичного виховання з метою 

реалізації основних напрямів, визначених в Указі Президента України від 18 

травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання»; 

2) проведення заходів, спрямованих на  інформування про обов’язки і 

права громадянина, у тому числі під час виконання програм молодіжних та 

дитячих громадських організацій; 

3) сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, присвячених 

українським історичним подіям і діячам, борцям за незалежність України та її 

територіальну цілісність;  

4) реалізація проєктів і заходів з популяризації та збереження культурної 

спадщини і культурних цінностей України, у тому числі туристично-

краєзнавчих екскурсій для дітей і молоді; 

5) проведення заходів з виховання у дітей і молоді почуття особистої та 

національної гідності, усвідомлення національної своєрідності, подолання 

комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до народних 

традицій. 

За напрямом «Військово-патріотичне виховання»  планується: 

1) проведення заходів, спрямованих на впорядкування історичних 

пам’яток, місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіалів та 

об’єктів, які увічнюють пам’ять загиблих за незалежність і територіальну 

цілісність України; 



2) проведення та забезпечення участі представників Бережанської міської 

територіальної громади у військово-патріотичних вишколах, вишкільних 

наметових таборах, теренових іграх для дітей і молоді; 

3) реалізація проєктів і заходів, спрямованих на підвищення престижу 

військової служби та популяризації стандартів НАТО, у тому числі проведення 

у закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань 

безпеки, домедичної підготовки, підвищення престижу військової служби; 

4) підготовка та проведення шкільних та місцевого етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

5) 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 у світі. 

За напрямом «Формування науково-методологічних і методичних засад 

національно-патріотичного виховання»  планується: 

1) 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; 

2) організаційно-методична підтримка роботи організацій, що реалізують 

проєкти (заходи) з національно-патріотичного виховання. 

За напрямом «Підтримка та співпраця органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо 

національно-патріотичного виховання» планується: 

1) забезпечення участі представників Бережанської міської територіальної 

громади у всеукраїнських та міжнародних заходах і проєктах національно-

патріотичного виховання; 

2) координація діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, закладів освіти, культури, інститутів громадянського 

суспільства, молодіжних центрів; 

3) висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про національно-

патріотичне виховання молоді, досвід роботи в цьому напрямі різних 

соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, громадських організацій, із 

залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих 

вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, 

педагогів, ветеранів УПА, лідерів і активістів громадських організацій. 

Виконання Програми дозволить сформувати у дитячому та молодіжному 

середовищі Бережанської міської територіальної громади високу громадянську 

свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, повагу до 

історії, культури й традицій України; сприятиме героїзації осіб, які віддали 

життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників 

антитерористичної операції на сході України, що сприятиме ефективному 

вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.  



Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 

Спрямування 

витрат, очікуваний 

результат 

 

2021 2022 2023 2004 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Формування української 

громадянської 

ідентичності – здійснення 

заходів, спрямованих на 

впровадження та 

утвердження суспільно-

державних (національних) 

цінностей, розвитку 

громадянської 

ідентичності населення 

України 

1) проведення освітньо-

виховних, інформаційно-

просвітницьких, 

культурологічних, 

заходів з національно-

патріотичного виховання 

з метою реалізації 

основних напрямів, 

визначених в Указі 

Президента України від 

18 травня 2019 року 

№286/2019 „Про 

Стратегію національно-

патріотичного 

виховання” 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 фінансове та матері

ально-технічне 

забезпечення 

заходів 

національно-

патріотичногоспря

мування, 

збільшення рівня 

охоплення ними 

молоді 

  2) проведення заходів, 

спрямованих на 

інформування про 

обов’язки і права 

громадянина, у тому 

числі під час виконання 

програм молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів з 

підвищення 

правової культури 

українського 

суспільства 



  3) сприяння проведенню 

культурно-мистецьких 

заходів, присвячених 

українським історичним 

подіям і діячам, борцям 

за незалежність України 

та її територіальну 

цілісність  

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 

 

5,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів з 

підвищення рівня 

знань у дітей і 

молоді про 

видатних 

особистостей 

українського 

народу, борців за 

незалежність 

України, а також 

збільшення рівня 

охоплення ними 

дітей і молоді 

  4) реалізація проєктів та 

заходів з популяризації і 

збереження культурної 

спадщини та культурних 

цінностей України, у 

тому числі туристично-

краєзнавчих екскурсій 

для дітей і молоді 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів з розвитку 

організованого 

молодіжного 

туризму, 

популяризації 

історичної та 

культурної 

спадщини регіону 

  5) проведення заходів з 

виховання у дітей і 

молоді почуття особистої 

та національної гідності, 

усвідомлення 

національної 

своєрідності, подолання 

комплексів 

меншовартості, 

формування 

шанобливого ставлення 

до народних традицій 

2021-2025 

роки 

 

Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів 

спрямованих на 

подолання мовно-

культурної 

меншовартості 

українців 



2. Військово-патріотичне 

виховання – здійснення 

заходів, спрямованих на 

формування у громадян 

готовності до захисту 

України, громадського 

сприяння безпеці та 

обороні України, а також 

підвищення престижу 

військової і спеціальної 

державної служби 

1) проведення заходів, 

спрямованих на  

впорядкування 

історичних пам’яток, 

місць поховань 

невідомих солдатів, 

братських могил, 

меморіалів та об’єктів, 

які увічнюють пам’ять 

загиблих за незалежність 

і територіальну 

цілісність України 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів 

спрямованих на 

вшанування 

захисників 

України, які 

полягли в боротьбі 

за захист 

незалежності та 

територіальної 

цілісності України 

  2) організація, 

проведення та 

забезпечення участі 

представників 

Бережанської міської 

територіальної громади у 

військово-патріотичних 

вишколах, вишкільних 

наметових таборах, 

теренових іграх для дітей 

і молоді 

2021-2025 

роки 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів 

спрямованих на 

збільшення 

чисельності 

громадян (зокрема 

молоді) залучених 

до громадського 

сприяння безпеці і 

обороні України, 

набуття 

необхідних 

компетенцій у 

сфері безпеки та 

оборони 



  3) реалізація проєктів та 

заходів, спрямованих на 

підвищення престижу 

військової служби та 

популяризації стандартів 

НАТО, у тому числі  

проведення у закладах 

освіти інформаційно-

просвітницьких та 

виховних заходів з 

питань безпеки, 

домедичної підготовки, 

підвищення престижу 

військової служби 

2021-2025 

роки 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів 

спрямованих на  

збільшення 

чисельності 

громадян (зокрема 

молоді) готових до 

виконання 

обов’язку із 

захисту 

незалежності та 

територіальної 

цілісності України 

і набуття ними 

необхідних 

компетенцій із 

початкової 

військової 

підготовки 

  4) підготовка та 

проведення шкільних, 

місцевого етапів 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) 

2021-2025 

роки 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

10,0 10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

проведення 

шкільних, 

місцевого етапів 

Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

„Сокіл” („Джура”) 



  5) 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 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

не 

потребує 

фінансув

ання 

 

– – – – – формування 

оборонної 

свідомості 

(готовність 

громадянина до 

захисту України) 

молоді 

 

 

3. Формування науково-

методологічних і 

методичних засад 

національно-патріотичного 

виховання – здійснення 

заходів, спрямованих на 

розвиток цілісної 

загальнодержавної політики 

національно-патріотичного 

виховання 

1) 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 

роки 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

місцевий 

бюджет 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 5,0 

 

фінансове та мате

ріально-технічне 

забезпечення 

заходів з 

підготовки 

фахівців і 

громадських 

активістів, які 

займаються 

питаннями 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді 



  2) організаційно-

методична підтримка 

роботи організацій, що 

реалізують проекти 

(заходи) з національно-

патріотичного виховання 

2021-2025 

роки 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

не 

потребує 

фінансув

ання 

- - - - - підвищення 

професійного 

рівня осіб, які 

здійснюють 

заходи з 

виховання дітей; 

забезпечення 

навчальних 

закладів та 

громадських 

організацій 

методичними 

посібниками з 

національно -

патріотичного 

виховання 

4. Підтримка і співпраця 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування з 

інститутами 

громадянського суспільства 

щодо національно-

патріотичного виховання 

1) забезпечення участі 

представників 

Бережанської міської ТГ 

у обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних заходах і 

проєктах національно-

патріотичного виховання 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

місцевий 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 оплата проїзду або 

транспортних 

послуг, добових 

витрат для  

представників 

громади, які 

беруть участь у 

всеукраїнських та 

міжнародних 

заходах і проєктах 

національно-

патріотичного 

виховання 

  2) координація 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, закладів 

освіти, культури, 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

2021-2025 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

не 

потребує 

фінансув

ання 

- 

 

- 

 

- - - співпраця органів 

місцевого 

самоврядування, 

закладів освіти, 

культури, 

інститутів 

громадянського 

суспільства 



  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 

роки 
Відділи освіти, молоді і 

спорту, культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської 

ради, громадські 

організації ( за згодою) 

не 

потребує 

фінансув

ання 

- - - - -  проведенняінформ

аційних акцій, 

спрямованих на 

інформування 

громадськості 

щодо діяльності 

державних, 

комунальних,  

громадських 

організацій у 

сфері 

патріотичного 

виховання 

 80 80 80 80 80  



 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми 

доручається Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечує 

виконання заходів Програми та про проведену роботу інформує управління 

сім’ї та молоді обласної державної адміністрації щороку до 15 липня та до 15 

січня впродовж терміну дії Програми. 

  

Секретар міської ради      Ірина Мигович  


