
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  25   березня   2016 р.     № 130 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання 
молоді на 2016 рік 
 

На виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 15 лютого 2016 року №73-од «Про затвердження плану заходів 
щодо національно-патріотичного виховання молоді в області на 2016 рік», керуючись 
ст.ст.12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою 
виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, 
духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань 
Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців 
за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які 
сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із 
зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної 
взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання: 
 

1. Затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді 
в місті Бережани на 2016 рік (далі - План заходів), що додається. 

2. Відповідальним виконавцям здійснити реалізацію Плану заходів та про стан 
його виконання інформувати відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
до 15 грудня 2016 року 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечити 
координацію роботи щодо виконання Плану заходів та про стан виконання 
інформувати департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської 
обласної державної адміністрації до 25 грудня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження на заступника міського голови З 
Захарківа О.М. 

 
          Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

               Тиманський О.С. 

 

 
 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Розпорядження міського голови  
 від 25.03.2016 оку № 130 

 
 

ПЛАН 
заходів щодо національно-патріотичного виховання  

молоді в місті Бережани на 2016 рік 
 
1. Провести освітньо-виховні заходи щодо національно-патріотичного 

виховання молоді (табори, змагання, акції, семінари, семінари-тренінги, засідання за 
круглим столом, конференції, форуми, конкурси, інші заходи), розробити та 
забезпечити розміщення в засобах масової інформації та Інтернеті інформаційних і 
методичних матеріалів, соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами, 
спрямованих на: 

формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості; 
підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 

державотворення;  
збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським 

походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із 
захисту незалежності та територіальної цілісності України;  

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю 
військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході 
України;  

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);  

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;  
проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і 

молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-
патріотичного змісту. 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій Бережанської міської ради 
ІІ-ІV квартал 2016 року 

 
2. Провести інформаційні заходи (форуми, акції, інші заходи) щодо 

національно-патріотичного виховання молоді, спрямовані на:  
утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;  
залучення національно-патріотичної активної молоді до діяльності в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування; 
збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та 

заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування. 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради 
ІІ-ІV квартал 2016 року 

 
3. Провести культурологічні заходи щодо національно-патріотичного 

виховання молоді (фестивалі, акції, конкурси, ігри, інші заходи), спрямовані на: 
ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і 

територіальну цілісність України;  
популяризацію національної духовно-культурної спадщини;  



збільшення кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що 
популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також 
експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців. 

Відділи  культури, туризму та релігій, освіти, 
молоді і спорту Бережанської міської ради 
ІІ-ІV квартал 2016 року 

 
4. Забезпечити участь у міжнародних заходах (семінари, семінари-тренінги, 

форуми, акції, конференції, інші заходи), спрямованих на національно-патріотичне 
виховання молоді та обмін досвідом у відповідній сфері. 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій Бережанської міської ради 
ІІ-ІV квартал 2016 року 

 
 
             Заступник міського голови                             О.М.ЗАХАРКІВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


