
 

 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

XIV сесія  

(II засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
                                                                         
09 листопада  2021 року      м. Бережани                                        № 454 

Про затвердження Програми розвитку 

пластового руху Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

Розглянувши і обговоривши Програму розвитку пластового руху 

Бережанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у відповідності 

до Закону України «Про визнання пластового руху та особливості державної 

підтримки пластового, скаутського руху» від 17.12.2019 № 385-IX, враховуючи 

пропозиції постійних комісій міської ради з питань бюджету та фінансів 

(протокол №27 від 04.11.2021р.) та з питань освіти, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я (протокол № 18 від 05.11.2021р.), сесія Бережанської міської  

ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку пластового руху Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кухарука С. Б. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      Ростислав БОРТНИК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії міської ради  

від  «09» листопад 2021 року №454 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку пластового руху  

Бережанської міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 
 

I. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради   

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Рішення сесії Бережанської міської ради   

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради   

4. Співрозробники Програми Бережанська станиця національної 

скаутської організації «Пласт», Центр 

дитячої та юнацької творчості Відділу 

освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради   

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради   

6. Учасники Програми Бережанська станиця національної 

скаутської організації «Пласт», Відділ 

освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради,   Центр дитячої та юнацької 

творчості відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради   

7. Термін реалізації 

програми 

2022 – 2024 роки 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

тис.грн., в тому числі 

296,0 



8.

1 

Кошти місцевого бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади 

(надалі бюджет громади) 

238,0 

8.

2 

 інші джерела 
58,0 

 

 

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
Ситуація яка складається на сьогоднішній день  в українському суспільстві 

негативно впливає на процес виховання підростаючого покоління. Тому 

важливим є впровадження ефективної виховної системи, що побудована на 

продержавницькій позиції та ефективність якої доведена тривалою практикою. 

Закон України “Про визнання пластового руху та особливості державної 

підтримки пластового, скаутського руху” визнає  понад столітню безперервну 

діяльність пластового руху, котрий є українським скаутським рухом, який має 

беззаперечний історичний внесок в громадянську освіту дітей та молоді, здобуття 

і становлення української державності та створює засади державної політики 

щодо сприяння розвитку пластового руху в Україні.   

 

Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному 

середовищі, все ще існують проблеми: 

● Низький рівень соціальної активності молоді у суспільно-політичній та соціально-

економічній діяльності. 

● Низький рівень патріотизму, духовності та моралі. Знижений інтерес молоді до 

літератури, мистецтва, культурної спадщини.  Раціоналістично-споживче 

ставлення молоді до життєвих цінностей. Отримання матеріальних благ і статку 

переважає над морально - духовним розвитком особистості. 

● Соціально-негативні явища у молодіжному середовищі. Поширення шкідливих 

звичок, розлади психіки та поведінки через вживання психоактивних речовин 

(наркологічні розлади), скоєння злочинів. 

● Соціальна ізольованість молодих людей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

●  Відсутність можливостей для повноцінної соціалізації та залучення до трудової 

діяльності. 

Програма розвитку пластового руху Бережанської міської територіальної 

громади на 2021-2023 (надалі – Програма) розроблена, враховуючи зацікавленість 

Пластовим рухом (надалі - Пласт) серед дітей та молоді, освітніх закладів, батьків 

та державних органів влади, науково обґрунтованою та методично підготовленою 

базою Пласту, потребою для молодого покоління у реалізації своїх можливостей, 

підготовленим та вишколеним складом пластових провідників (виховникiв), 

позитивним іміджем організації. 

Для залучення нових дітей до Пласту спершу потрібно залучити і підготувати 

пластового виховника,  інструктора, які  є волонтерами. Розвиток Пласту без 



підготовлених на основі Пластових цінностей виховників не дасть належного 

виховного результату для дітей.  

Заходи Програми передбачають часткове вирішення проблем молоді, 

забезпечують духовний, патріотичний, культурний та фізичний розвиток молоді, 

сприяють подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі.  

Метою підтримки пластового руху є сприяння його розвитку шляхом 

забезпечення доступності такого руху для українських дітей та молоді, реалізації 

пластових  освітніх (навчальних) програм. 

Досягнення означеної мети вбачається в системній інституційній підтримці 

пластового руху та комплексному підході співпраці Бережанської станиці НСОУ 

«Пласт»  зі структурними підрозділами Бережанської міської ради, громадськими 

об’єднаннями та іншими молодіжними громадськими організаціями, церквами, 

закладами освіти, засобами масової інформації громади. 

Таким чином, основними пріоритетами даної Програми є: 

● часткове вирішення проблем молоді, забезпечує духовний, патріотичний, 

культурний та фізичний розвиток молоді, сприяє подоланню негативних явищ у 

молодіжному середовищі.; 

● співпраця бережанських скаутів  із структурними підрозділами Бережанської 

міської ради, громадськими об’єднаннями та іншими молодіжними громадськими 

організаціями, церквами, закладами освіти, засобами масової інформації. 

● формування серед дітей та молоді європейської ідентичності, сприяння інтеграції 

українського пластового руху в європейську та євроатлантичну спільноту; 

● сприяння інституційному розвитку пластового руху шляхом реалізації програм, 

проектів, спрямованих на досягнення пластової освітньої (навчальної) програми; 

● сприяння громадянській освіті дітей та молоді як відповідальних і активних 

громадян, які сповідують та відстоюють демократичні цінності; 

● формування почуття гордості за Україну та поваги до законодавства; 

● підтримка дітей та молоді, які виявляють громадянську активність, досягають 

успіхів у різноманітних сферах суспільного життя; 

● сприяння неформальній та інформальній освіті дітей та молоді, інтеграції молоді 

у європейський та світовий демократичний простір; 

● підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу 

життя; 

● сприяння створенню та розвитку інфраструктури пластового руху; 

● сприяння становленню і розвитку пластового руху в громаді у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

 

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

 

Мета  – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню 

української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на 

свідомих, відповідальних повновартісних громадян місцевої, національної та 

світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Сприяти 



розвитку пластового руху шляхом забезпечення доступності такого руху для 

українських дітей та молоді, реалізації пластових освітніх (навчальних) програм. 

Досягнення мети передбачає розвиток духовних, розумових, соціальних i 

фізичних  прикмет членів пластового руху, розповсюдження серед молоді 

традицій предків, передачу знань i розуміння історії культури. 

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Заходи Програми скеровані на сприяння духовному, розумовому та фізичному 

розвитку дітей та молоді, їх соціальній адаптації, підвищенні їх здатності 

інтегруватися у доросле суспільство в умовах, якi швидко змінюються; 

формування демократичного світогляду у підростаючого покоління. Завдання 

надати молодим людям потребу у громадській активності i готовність бути 

будівничими, i дієвими членами громадського суспільства; пропагування 

здорового способу життя та попередження залежності від токсичних речовин; 

поширення екологічних знань, заохочення належного ставлення до довкілля; 

поширення базових економічних знань, формування знань i навичок, необхідних 

для успішної діяльності в умовах ринкової економіки. 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

в рамках бюджетних програм  та коштів інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
                                                                                                                                        

(тис. грн) 

Обсяги коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Виконання 

програми 

Усього витрат на виконання 

програми 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 
 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

109,5 88,0 98,5 296,0 

Бюджет громади 86,0 72,0 80,0 238,0 

Кошти не 

бюджетних джерел 

23,5 16,0 18,5 58,0 

 

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ: 
Досягнення мети Програми передбачається за рахунок вирішення завдань за 

такими пріоритетними напрямками: 

 Формування національної та патріотичної свідомості молоді 



Формування духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей 

залежить від рівня духовності, патріотизму та національної свідомості для 

комплексного підходу виховання молодої особистості необхідно вирішити 

наступні завдання: 

-виховання та самовиховання моральних та культурних якостей на засадах 

християнської моралі; 

-виховання національної свідомості, відповідальності та приналежності до 

українського суспільства; 

-виховання любові до України та готовності до її захисту, поваги до державних 

символів України.  

Для вирішення поставлених завдань необхідно мати комплекс виховних 

заходів та систему співпраці між державними інституціями та Пластом, 

залучивши до цього ЗМІ. 

Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді 
-організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямування.  

 Допомога та захист молоді соціально вразливих верств 
-  сприяння до становлення повновартісних, рівноцінних та рівноправних 

громадян української держави соціально незахищених дітей та молоді; 

- створення умови для розвитку та розкриття  можливостей i здібностей; 

- залучення  дітей та пiдлiткiв зі шкiл-iнтернатiв, сиротинцiв до виховних 

програм Пласту; 

-залучення до пластової діяльності дітей з вадами фізичного та розумового 

розвитку. 

- Формування правової культури, пропаганда здорового способу життя 

та оздоровлення молоді 
-попередження вже у ранньому підлітковому періоді негативних проявів i 

культивування здорового способу життя через розвиток фізичних, духовних i 

моральних якостей, формування відповідальності за свої вчинки 

- усунення причин правопорушень, сприяння у формуванні фізично здорових 

особистостей, поглибленні знань з правової культури. 

- Підтримка розвитку міжнародних контактів 
-  розвиток партнерства між Пластом та іншими закордонними скаутськими 

організаціями через вирішення міжнародних  економічних, культурних і 

політичних проблем, вивчення та пізнання історії, культури, релігії інших країн.  

 

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ: 
Збільшення  кількості дітей та молоді залучених  до здорового способу 

життя, розвиток у молодих людей здорових моральних стержнів. Плекання 

лицарських ідеалів, шанобливого ставлення до природи та довкілля в цілому, 

культури мови та поведінки. 

- збільшення кількості дорослих осіб, залучених до пластового руху, готових 

до ведення виховної праці  з дітьми і молоддю на основі пластової методики до 

100 осіб; 



- збільшення кількості дітей та молоді, залученої до пластового руху в 

Бережанській міській територіальній громаді до 150 осіб. 

-об’єднання зусиль органів влади, церковних громад, національно-

патріотичних громадських організацій, членів Пласту для реалізації завдань 

духовного та національно-патріотичного виховання дітей та молоді - створення на 

основі ідейних засад Пласту, як визнаної ефективної моделі позашкільного 

виховання; 

- покращення інформаційного забезпечення територіальної громади про 

пластовий (скаутський) рух,  його історію та виховання дітей і молоді на основі 

пластової методи виховання.   

  

 



VII. Заходи та завдання Програми 
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

строк 

викона

ння 

заходу 

(роки) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування 

по роках, тис.грн. 

Очікуваний результат 

2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Формування 

національної та 

патріотичної 

свідомості 

молоді 

1.1. 

Проведення 

акцій пам’яті 

героїв України: 

крайовий захід 

“Пам’ятай про 

Крути”, 

станичний 

табір “Лисоня” 

2024-

2024 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

5,0 10,0 10,0 Виховання національної 

свідомості, 

відповідальності та 

приналежності до 

українського суспільства. 

 

Інші джерела 1,0 1,0 1,0 

2 Забезпеченя 

інтелектуально

го та творчого 

розвитку 

молоді 

2.1. 

Проведення 

акцій 

спрямованих 

на 

інтелектуальни

й та творчий 

розвиток 

молоді: 

«Школа 

писанкарства», 

«Різдвяна 

свічечка», 

«Вифлеємськи

й вогонь миру» 

тощо. 

2022-

2024 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

5,0 8,0 10,0 Розвиток творчості та 

вдосконалення техніки 

народного мистецтва.  

Інші джерела 1,5 2,0 2,5 

  2.2.  Підготовка 

та проведення 

урочистостей з  

2021-

2023 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

10,0 - - Виховання національної 

свідомості, 

відповідальності та 



нагоди 110- 

річниці 

створення 

організації 

Пласт 

ради, Бережанська 

станиця НСОУ 

«Пласт», ЦДЮТ   

Інші джерела 5,0 - - приналежності до 

українського суспільства 

  

2.3 Видання 

друкованого 

збірника з історії 

Пластового руху 

на Бережанщині 

до 110-річниці 

 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради, Відділ 

освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської 

ради, Бережанська 

станиця НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

20,0 - - 

 
Інші джерела 5,0   

3 Забезпечення 

духовного 

розвитку 

молоді 

3.1. 

Проведення 

акцій 

спрямованих 

на розвиток 

морально-

духовних 

якостей дітей 

та молоді: 

«Андріївські 

вечорниці», 

«Свято 

Миколая», 

«Перед 

великодня 

стійка», «Свято 

матері», тощо 

2022-

2024 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради, Відділ 

культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради,   

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

5,0 7,0 7,0 Розвиток моральності та 

толерантності, формування 

християнських цінностей.  

Інші джерела 2,0 3,0 3,0 

4 Формування 

правової 

культури, 

пропаганда 

здорового 

способу життя 

4.1. 

Проведення та 

участь у 

військово-

патріотичних 

та спортивних 

2022-

2024 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради, 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

10,0 12,0 12,0 Вдосконалення показників 

військово-спортивної 

підготовки. Вдосконалення 

техніки командних видів 

спорту, популяризація 

здорового способу життя.  

Інші джерела 2,0 2,0 3,0 



та 

оздоровлення 

молоді 

заходах:  

Окружна 

Спартакіада, 

Свято 

Весни,  змаг із 

спортивного 

орієнтування, 

вишкіл водного 

пластування, 

вишкіл першої 

допомоги, змаг 

із пішого 

мандрівництва 

тощо. 

5 Підтримка 

розвитку 

пластової 

(скаутської)  ід

еї 

5.1. 

Проведення 

акцій, 

спрямованих 

на формування 

пластового  (ск

аутського) 

світогляду та 

участь 

у  заходах  між

народ ного 

скаутського 

руху: День 

Першої 

Пластової 

Присяги, 

Відкриття 

Пластового 

року тощо. 

2022-

2024 

Відділ освіти, молоді та 

спорту ,  Бережанська 

станиця НСОУ 

«Пласт», ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

6,0 7,0 7,0 Вивчення, пізнання історії, 

культури, релігії інших 

країн Залучення 1000 дітей 

до проведення акцій. 

Створення можливостей 

участі у міжнародних 

скаутських акціях.. 

6 Організація 

вишколів як 

6.1 Проведення 

вишколів та 

2022-

2024 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», 

ЦДЮТ   

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

5,0 8,0 9,0 Створення нових гуртків та 

вдосконалення виховної 

роботи з дітьми.  



інструмент 

вдоскона- 

лення 

всебічного 

розвитку 

членства 

дошколів для 

виховників 

Інші джерела 2,0 3,0 4,0 

7 Пластове 

таборування 

7.1. 

Проведення 

Станичного 

табору 

 

2022-

2024 

 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт» 

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

10,0 10,0 15,0 Соціалізація дітей, 

вдосконалення 

самозарадності у дітей, 

виховання та 

самовиховання моральних 

та культурних якостей.  

Інші джерела - - - 

7.2 

Проведення 

Військово-

патріотичного 

табору 

«Легіонер» 

2022-

2024 

 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», ЦДЮТ 

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

10,0 10,0 15,0 

Інші джерела  5,0 5,0 5,0 

8 Функціювання 

гуртків 

національно-

патріотичного 

та військового 

виховання 

8.1   

Придбання 

інвентарю та 

туристичного 

спорядження 

2022-

2024 

 

Бережанська станиця 

НСОУ «Пласт», ЦДЮТ 

бюджет міської 

територіальної 

громади 
 

10,0 10,0 10,0  

    Інші джерела - - -  

ВСЬОГО бюджет міської 

територіальної 

громади 

86,0 72,0 80,0 238,0 

Інші джерела 23,5 16,0 18,5 58,0 

Разом 109,5 88,0 98,5 296,0 



 

 

VIII.  КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА 

ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ 
 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, Центр дитячої 

та юнацької творчості відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради пластове громадське об’єднання забезпечують реалізацію заходів в 

повному  обсязі та у визначені терміни. 

 Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми 

здійснюється    Відділом освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

Основними функціями  Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради. в частині виконання  заходів програми та контролю є: 

- координація виконання заходів програми; 

- організація моніторингу реалізації заходів програми; 

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно 

внесення змін і доповнень до програми.  

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 

загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що 

можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування 

заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися 

зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до 

виконання основних заходів.  

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання програми, здійснюється порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 

 

Секретар міської ради                                                       Ірина ЗАГНІЙНА 


