
Протокол № 1/2017 

засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання молоді при обласній державній адміністрації 

 

31.01.2017                                                                                 м. Чернігів 

 

Присутні:  

 

Романова Наталія Андріївна Голова Координаційної ради, заступник голови – 

керівник апарату облдержадміністрації 

 

Члени Координаційної ради (список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання. 

2. Про реалізацію в області заходів з національно-патріотичного 

виховання молоді у 2016 році та основні завдання на 2017 рік. 

3. Про підготовку проекту обласної цільової Програми з національно-

патріотичного виховання на 2017-2020 роки. 

4. Про підготовку проекту обласного Плану заходів з національно-

патріотичного виховання молоді на 2017 рік. 

5. Про обговорення проекту Положення про Координаційну раду з 

національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.  

6. Про затвердження плану роботи Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання  при обласній державній адміністрації на 

2017 рік. 

7. Обговорення питань порядку денного, напрацювання рішень. 

 

СЛУХАЛИ: 

Романову Н.А., голову Координаційної ради, заступника голови – 

керівника апарату облдержадміністрації, яка проінформувала, що згідно з 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 999 

«Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації»,  

оновлено склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації. 

До оновленого складу ввійшли представники волонтерських та 

національно-патріотичних громадських організацій, військових частин, 

Національної гвардії, Інституту національної пам’яті, засобів масової 

інформації, вчені, діячі освіти, культури, спорту та інші.  

Наталія Андріївна представила учасникам засідання заступника голови 

координаційної ради - Інну Миколаївну Різуху, волонтера «Єдиного 

волонтерського центру». 

Романова Н.А. наголосила, що в такому складі координаційна рада зможе 

ще більш ефективно і скоординовано працювати у сфері національно-



патріотичного виховання, зокрема в частині напрацювання обласної цільової 

Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки. 

 

2. Про реалізацію в області заходів з національно-патріотичного 

виховання молоді у 2016 році та основні завдання на 2017 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П., директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, яка проінформувала про реалізацію в області заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді у 2016 році та основні завдання 

на 2017 рік.  

Ніна Петрівна доповіла, що протягом 2016 року Департаментом спільно з 

громадськими організаціями систематично проводились заходи з національно-

патріотичного виховання молоді, зокрема в рамках обласної Програми 

«Молодь Чернгігівщини» на 2016-2020 роки. 

Загалом у 2016 році Департаментом використано 1014,2 тис. грн на 

реалізацію заходів з національно-патроітичного виховання молоді, з них:                 

424,5 тис. грн. – з державного бюджету. 

За безпосередньої участі Департаменту, за ініціативи та спільно з 

громадськими організаціями, проведено 6  всеукраїнських заходів з 

національно-патріотичного виховання, а саме:  Всеукраїнська акція «З 

Батурином у душі – з Україною в серці»,  Всеукраїнська акція «Єдина родина 

України» під гаслом «Біда не зламала! Біда об’єднала»,  Всеукраїнський етно-

культурний фестиваль «ХЛІБ своїми руками. Жнива 2016», Всеукраїнський 

табір, спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до 

організації та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Джура-Чернігів», Всеукраїнський 

семінар-тренінг із української етнопедагогіки, Всеукраїнський семінар-тренінг 

«Єдиних духом справи єднають». 

Серед ключових обласних заходів:  Молодіжне наметове містечко 

«ТАМ» – Територія активної молоді»,  обласний національно-патріотичний 

захід «Я – патріот»,  Молодіжний волонтерський форум «Час обрав нас», 

 інформаційна  акція «Вони захищали нас» щодо вшанування пам’яті воїнів, 

загиблих в АТО тощо. 

Лемеш Н.П. повідомила, що Департаментом забезпечено фінансову 

підтримку 5 національно-патріотичних проектів громадських організацій, 

відібраних за результатами конкурсу. На реалізацію проектів з обласного 

бюджету використано 132,5 тис. грн. 

Для фінансової підтримки у 2017 році відібрано 6 проектів громадських 

організацій національно-патріотичного спрямування на загальну суму 154 тис. 

грн. 

Ніна Петрівна підкреслила, що підтримка проектів громадських 

організацій - це одна з найефективніших форм стимулювання активності 

громадських організацій, проведення цікавих та різноманітних заходів з 

національно-патріотичного виховання. 



Також доповідач проінформувала, що Департаментом  проводиться робота 

щодо створення в області мережі молодіжних центрів, як осередків 

національно-патріотичного виховання, громадянської та соціальної активності 

молоді.  

Лемеш Н.П. окреслила основні завдання Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  з національно-патріотичного виховання молоді на 

2017 рік, серед яких: 

- розробка, прийняття та реалізація обласної Програми з національно-

патріотичного виховання на 2017-2020 роки; 

- підтримка проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих 

на національно-патріотичне виховання; 

- стимулювання та підтримки молодіжних патріотичних ініціатив, зокрема 

при організації заходів до державних свят, пам’ятних та визначних дат; 

- створення обласного молодіжного центру; 

- організація молодіжних наметових таборів національно-патріотичного 

спрямування; 

- проведення молодіжної національно-патріотичної акції «100 добрих 

справ до 100-річчя пам’яті Героїв Крут». 

 

В ході обговорення Романова Н.А., голова координаційної ради, 

заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації наголосила на 

важливості підтримки проектів та ініціатив громадських організацій. 

 

2. Про підготовку проекту обласної цільової Програми з національно-

патріотичного виховання на 2017-2020 роки. 

 

СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П. директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  щодо підготовки проекту обласної цільової Програми з 

національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки. 

Доповідач проінформувала, що проект обласної цільової Програми з 

національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки розроблено 

відповідно до Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 

2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р 

«Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 

12.01.2017 рік № 9 «Про розроблення проекту обласної цільової Програми з 

національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки». 

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в Чернігівській області, 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. 



Ніна Петрівна наголосила, що всім членам координаційної ради було 

надіслано лист щодо надання пропозицій до проекту Програми. Всі пропозиції, 

які надійшли до Департаменту, були узагальнені та враховані при підготовці 

проекту Програми. 

Лемеш Н.П. повідомила, що проектом Програми передбачено  4 основні 

напрями діяльності, а саме:  

1.Формування та впровадження  методичних засад національно-

патріотичного виховання; 

2.Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного 

виховання; 

3.Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання; 

4.Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного 

виховання.  

Доповідач підкреслила, що всім присутнім членам координаційної ради 

надано проект Програми. Вона запросила учасників засідання долучитися до 

його опрацювання, обговорення, надання пропозицій, зауважень, зокрема, як в 

ході засідання, так і до 8 лютого 2016 року на електронну адресу Департаменту.  

 

3. Про підготовку проекту обласного Плану заходів з національно-

патріотичного виховання молоді на 2017 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П. директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  про підготовку проекту обласного Плану заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік. 

Доповідач проінформувала, що проект обласного плану заходів щодо 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік розроблено на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р 

«Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017 рік» з урахуванням пропозицій, які надійшли від членів 

координаційної ради.   

Ніна Петрівна наголосила, що проект Плану заходів надано всім членам 

координаційної ради, та запросила детально його опрацювати та надати свої 

пропозиції і зауваження до 8 лютого 2017 року. 

 

Взяли участь в обговоренні: 

 

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, заступник 

голови – керівник апарату облдержадміністрації, яка запросила членів 

Координаційної ради активно долучатися до розробки базових нормативно-

правових актів облдержадміністрації з національно-патріотичного виховання і 

надавати  змістовні пропозиції.  

 



4. Про обговорення проекту Положення про Координаційну раду з 

національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.  

 

СЛУХАЛИ: 

Скибу С.І., заступника директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації – начальника управління у справах сім’ї та молоді 

про проект Положення про Координаційну раду з національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації.  

Світлана Іванівна проінформувала, що проект Положення про 

Координаційну раду з національно-патріотичного виховання при 

облдержадміністрації розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 7 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження Типового положення 

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при 

місцевій державній адміністрації». Також розповіла про процедуру 

попереднього обговорення і затвердження Положення про Координаційну раду, 

запросивши учасників засідання опрацювати запропонований проект та надати 

пропозиції. 
 

5. Про затвердження плану роботи Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання  при обласній державній 

адміністрації на 2017 рік. 
 

СЛУХАЛИ: 

Скибу С.І., заступника директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації – начальника управління у справах сім’ї та молоді, 

щодо затвердження плану роботи Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання молоді при обласній державній адміністрації на 

2017 рік. 

Світлана Іванівна представила членам Координаційної ради проект плану 

роботи Координаційної ради з національно-патріотичного виховання на 

2017 рік. Запропонувала присутнім членам засідання взяти активну участь в 

обговоренні плану роботи та вносити пропозиції, які будуть враховані при його 

доопрацюванні та затвердженні.  

 

В ході обговорення питань порядку денного: 

 

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, заступник 

голови – керівник апарату облдержадміністрації, яка наголосила, що 

2017 рік Указом Президента України визначено Роком Української революції 

1917 - 1921 років.  Вшанування подій та видатних учасників Української 

революції 1917 - 1921 років має стати одним із пріоритетів у сфері національно-

патріотичного виховання. Наталія Андріївна запропонувала ретельно 

проаналізувати знакові для держави вцілому та Чернігівщині зокрема дати, 

пов’язані з подіями Української революції, та напрацювати відповідні заходи. 

 

ВИСТУПИВ: Бутко С.В. представник Українського інституту 

національної пам’яті в Чернігівській області, який зауважив на доцільності 



приділити першочергову увагу датам, пов’язаним з подіями 1917-1919 років. 

Також Сергій Володимирович наголосив на важливості організації та 

проведенні заходів  в рамках Шевченкіани, оскільки багато місць Чернігівщини 

пов’язані з діяльністю молодого Т.Г.Шевченка. 

 

ВИСТУПИВ: Лільчицький В.І., заступник військового комісара 

Чернігівського ОВК по роботі з особовим складом - начальник групи по 

роботі з особовим складом та громадськістю, який запропонував запровадити 

організацію та проведення за участю громадських організацій урочистих 

проводів призовників  до лав Збройних Сил України.  

 

ВИСТУПИВ: Бизган І. М., голова обласної організації ТСО України, який  

підкреслив важливість належної організації заходів щодо військової та фізичної 

підготовки молоді в навчальних закладах області. Також Ігор Михайлович 

проінформував про організацію та проведення благодійної патріотично-

культурної акції до дня пам’яті «Герої Дебальцево». 
 

ВИСТУПИВ: Левочко О.В., директор Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій облдержадміністрації, запропонувавши окрему 

увагу приділити організації та проведенню заходів до  Дня створення першого 

батальйону Чернігівщини - 13-ого батальйону територіальної оборони 

(23 квітня) та до Дня створення 41 – батальйону територіальної оборони 

(10 травня). 
 

ВИСТУПИЛА: Кузіна С.А., координатор Кримської громади 

Чернігівщини, запропонувавши передбачити організацію та проведення 

заходів до Дня пам’яті жертв депортації  кримських татар  (18 травня).  
 

ВИСТУПИВ: Шанський М.М., голова громадської організації «ЄДИНА 

РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» який акцентував увагу на необхідності 

приділити посилену увагу організації та проведенню заходів з національно-

патріотичного виховання в Новгород-Сіверському та Семенівському районах. 

Також, Микола Миколайович висловив стурбованість з приводу припинення 

виходу в ефір телепрограми «Я люблю Україну» та наголосив на необхідності 

підготовки тематичних телепрограм національно-патріотичного спрямування 

на місцевих телеканалах. 
 
 

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного 

координаційна рада вирішила: 

1. Інформацію про реалізацію в області заходів з національно-

патріотичного виховання молоді у 2016 році та основні завдання на 2017 рік 

взяти до відома. 

 

2. Членам координаційної ради опрацювати та надати для узагальнення 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації пропозиції до:  



2.1. проекту обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання на 2017-2020 роки; 

2.2. проекту обласного плану заходів з національно-патріотичного 

виховання на 2017 рік; 

2.3. проекту Положення про Координаційну раду з національно-

патріотичного виховання при Чернігівській облдержадміністрації; 

2.4. проекту плану роботи Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання молоді при обласній державній адміністрації на 

2017 рік; 

До 8 лютого 2017 року 

 

2.5. порядку денного засідань координаційної ради з національно-

патріотичного виховання при облдержадміністрації, зокрема щодо реалізації 

ініціатив при підготовці та проведенні заходів у сфері національно-

патріотичного виховання, внесення рекомендацій щодо удосконалення 

методологій національно-патріотичного виховання,  шляхів, механізмів 

вирішення проблемних питань тощо. 
 

Щомісяця до 10 числа 

 

3. Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації: 

3.1. Забезпечити подання в установленому порядку на затвердження 

проектів нормативно-правових актів, документів у сфері національно-

патріотичного виховання та забезпечення роботи координаційної ради, 

підготовлених з урахуванням пропозицій членів координаційної ради, а саме: 

- проекту обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання на 2017-2020 роки; 

- проекту обласного плану заходів з національно-патріотичного виховання 

на 2017 рік; 

- проекту Положення про Координаційну раду з національно-

патріотичного виховання при Чернігівській облдержадміністрації; 

- проекту плану роботи Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання молоді при обласній державній адміністрації на 

2017 рік. 

До 13 лютого 2017 року 

 

3.2. Забезпечити підготовку порядку денного засідань координаційної ради 

відповідно до плану роботи та з урахуванням пропозицій членів координаційної 

ради. 

Щомісяця до 20 числа  

 

3.3.  Забезпечити організацію та проведення в установленому порядку 

конкурсу програм (проектів, заходів)  інститутів громадянського суспільства, 

спрямованих на національно-патріотичне виховання, для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету. 

Протягом 2017 року 
 



3.4. Вжити заходів щодо створення в установленому порядку 

Чернігівського обласного молодіжного центру, як потужного осередку  

громадянської та соціальної активності молоді, в тому числі у сфері 

національно-патріотичного виховання. 

І квартал 2017 року 
 

3.5. Сприяти якісній організації молодіжних наметових таборів 

національно-патріотичного спрямування в області, поширенню найкращого 

досвіду. 

Протягом 2017 року 
 

3.6. Забезпечити координацію проведення обласної молодіжної 

національно-патріотичної акції «100 добрих справ до 100-річчя пам’яті Героїв 

Крут». 

Протягом 2017 року 
 

4. Членам координаційної ради долучатися до участі, організації та 

проведення  молодіжної національно-патріотичної акції «100 добрих справ до 

100-річчя пам’яті Героїв Крут». 

Протягом 2017 року 

 

5. Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання 

Координаційної ради на офіційних сайтах облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

До 7 лютого 2017 року 

 

 

Секретар Координаційної ради,  

директор Департаменту сім’ї, молоді  

та спорту облдержадміністрації             _____________                Н.П. Лемеш 

  

Голова Координаційної ради ,  

заступник голови-керівник апарату 

обласної державної адміністрації                 _____________            Н.А. Романова 


