
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 15 грудня  2022 року                          м. Бережани                                      №965 

 

Про затвердження «Цільової програми  

військово-патріотичного вишколу «Легіонер» 

 

З метою поновлення роботи та удосконаленням практики організації 

військово-патріотичних вишколів, клубів, гуртків з допризовної підготовки у 

навчальних закладах освіти,  активізацією роботи з призовною та допризовною 

молоддю, підвищення національної свідомості молоді, що сприятиме 

відродженню духовного потенціалу українського народу, керуючись ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою  

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження 

плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020–2025 роки»,  враховуючи  пропозиції постійної  комісії   з питань бюджету 

та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія Бережанської міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити «Цільову програму військово-патріотичного вишколу 

«Легіонер» (згідно додатку). 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю 

за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та  заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків.                   

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                             Ростислав БОРТНИК 
 
 
 

 



Додаток №1 

рішенням сесії  міської ради   

від 15 грудня  2022 року  №965 
 

Цільова програма військово-патріотичного вишколу «Легіонер» 

 
1. Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, молоді 

міської ради 

і спорту Бережансь

кої 

 

 

 

 

 

 

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. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ освіти, молоді 

міської ради 

і спорту Бережансь

кої 

 

4. 
 

Учасники програми 

Відділи освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

ЦДЮТ, громадські           організації (за згодою) 

5. Терміни реалізації 

програми 

2023-2025 рр. 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Бюджет Бережанської міської  

територіальної 

громади, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством  

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

 

140, 0 тис. грн. 

8. кошти бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади 

140, 0 тис. грн. 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

програма  
 

Актуальність військово-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 військово-патріотичного виховання, оптимізації державної 

політики у зазначеній сфері. 

Відтак, існує потреба вдосконалення військово-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. 

Військово-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. 

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію 

військово-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 
 

Метою Програми є створення системи військово-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. 

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей у молоді, залучення її до організованого громадського 

молодіжного руху, популяризації громадської активності та соціальної 

відповідальність 

 

4. Основні завдання проекту, заходу 

- активізувати роботу зі призовною та допризовною молоддю; 

- забезпечити координацію та консолідацію діяльності органів місцевого 

самоврядування, загальноосвітніх закладів, громадських, молодіжних, дитячих, 

ветеранських і релігійних організацій у сфері патріотичного виховання; 

- сприяти розвитку дитячо-юнацьких, молодіжних громадських організацій 

військово-патріотичного напрямку; 



- удосконалити практику організації літніх наметових таборів військово-

патріотичних клубів та клубів бойових мистецтв. 

5. Очікуваний результат 
- поновлення роботи військово-патріотичних клубів, гуртків з допризовної 

підготовки у навчальних закладах та за місцем проживання молоді; 

- зменшення кількості призовників, які ухиляються від служби у Збройних 

Силах України, зменшення рівня злочинності серед молоді;; 

- збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою та спортом; 

- підвищення національної свідомості молоді, що сприятиме відродженню 

духовного потенціалу українського народу. 

Таким чином Програма покликана сформувати цілісну систему, спрямовану 

на забезпечення процесу військово-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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Заходи з реалізації програми 

    

№     

  

з

/

п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув 

ання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 

 

2023 

р. 

 

2024 

р. 

 

2025 

р. 
1 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)організація, проведення та 

забезпечення участі  представників 

Бережанської міської 

територіальної громади у   військово-

патріотичному вишколі «Легіонер». 

 

2023-

2025 рік 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

не потребує 

фінансування 
   

2)забезпечення харчуванням 

учасників військово-патріотичного 

вишколу «Легіонер». 

 

2023-

2025 рік 

 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

місцевий 

бюджет 

 

 

 

40.0 
 

50.0 
 

 

50.0 

3) поширення соціальної реклами, 

спрямованої на консолідацію 

суспільства навколо захисту 

України, популяризацію 

військової служби,  висвітлення у 

засобах  масової інформації 

матеріалів про 

         військово-патріотичний 

вишкіл «Легіонер» 

2023-

2025 рік 

 

Відділи освіти, 

молоді і спорту, 

Бережанської 

міської ради, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

 

не потребує 

фінансування 

   



 
 

4.-Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми 

доручається Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради                                            Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


