
Протокол № 8/2017 

засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при обласній державній адміністрації 

 

15.12.2017                                                                                 м. Чернігів 

 

Присутні:  

 

Романова Наталія Андріївна Голова Координаційної ради, заступник 

голови облдержадміністрації 

 

Члени Координаційної ради (список додається) 

 

Представники президії  

Громадської ради  

при облдержадміністрації              (список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання у 2017 році. 

2. Про проведення загальнообласної патріотичної акції «Мій Крим». 

3. Різне. 

4. Підведення підсумків. 

 

СЛУХАЛИ: Романову Н.А., голову Координаційної ради, заступника голови 

облдержадміністрації, яка проінформувала, що за ініціативи Громадської ради 

при облдержадміністрації дане засідання проходить спільно з представниками 

президії Громадської ради. 

Також Наталія Андріївна наголосила на необхідності підсумувати 

результати проведеної роботи в сфері національно-патріотичного виховання в 

області, реалізації обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання у 2017 році та напрацювання плану роботи Координаційної ради на 

наступний рік. 

Романова Наталія Андріївна винесла на голосування питання порядку 

денного 

 

Результати голосування: «за» –29; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

1. Про виконання обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання у 2017 році. 

 

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

облдержадміністрації щодо виконання обласної цільової Програми з 

національно-патріотичного виховання у 2017 році. 



Ніна Петрівна доповіла, що з метою створення та розвитку в 

Чернігівській області системи національно-патріотичного виховання 23 лютого 

2017 року на восьмій сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради було 

затверджено обласну цільову Програму з національно-патріотичного виховання 

на 2017-2020 роки. Відповідні програми прийняті в 15 районах області. 

Відповідно до Програми на 2017 рік Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації передбачалося 1 млн. 315 тис. грн, але фактично 

профінансовано 548 тис. грн. З них: на фінансову підтримку проектів 

громадських організацій – 125,0 тис. грн.; на підтримку молодіжних заходів, 

спрямованих на формування громадської позиції та національно-патріотичне 

виховання молоді – 423,0 тис. грн. В рамках обласної програми Департаментом 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2017 році підтримано 30 

молодіжних заходів, спрямованих на формування громадської позиції та 

національно-патріотичне виховання молоді, в тому числі 4 всеукраїнських.  

Також доповідач проінформувала, що в Чернігівській області 

Координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання створені 

при всіх районних державних адміністраціях та у всіх містах обласного 

значення, що є передумовою для подальшої ефективної реалізації національно-

патріотичного виховання в області.  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Пропозиції для формування плану 

роботи Координаційної ради у 2018 році надавати для узагальнення 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.  

 

СЛУХАЛИ: Замай Л.М., заступника начальника управління туризму та 

охорони культурної спадщини - начальник відділу Департаменту культури і 

туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, яка доповіла про 

реалізовані у 2017 році обласні заходи національно-патріотичного спрямування 

у сфері культури. 

Доповідач проінформувала, що Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій облдержадміністрації сприяє реалізації громадських 

ініціатив, спрямованих на проведення заходів національно-патріотичного 

змісту, в тому числі за участю ветеранів антитерористичної операції в 

Донецькій та Луганській областях, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб. У 

2017 році Департаментом проведено 150 планових та 75 позапланованих 

заходів національно-патріотичного спрямування. Також понад 150 культурно-

мистецьких та інформаційно-просвітницьких заходів проведено у Кіно-

культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді. 

Також Замай Л.М. розповіла про різноманітні культурно-мистецькі та 

просвітницькі заходи із відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних 

дат тощо проведені в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. В.Г. Короленка, Чернігівській обласній бібліотеці для юнацтва, 

Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського, 

Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М. 



Коцюбинського, Чернігівському обласному художньому музеї ім. Г. Галагана 

та ін. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

  
СЛУХАЛИ: Жук С.В., головного спеціаліста Управління освіти і науки 

облдержадміністрації про реалізовані у 2017 році обласні заходи національно-

патріотичного спрямування у сфері освіти. 

Світлана Василівна наголосила, що наймасштабнішим заходом 2017 року 

можна вважати обласну патріотично-виховну програму «Війна, якої немає!», в 

якій взяли участь понад 6 тисяч учнів, студентів закладів освіти області. 

Також не менш важливими потужними заходами стали: 

- обласна пошуково-дослідницька експедиція дітей та учнівської молоді 

«Герої не вмирають», в рамках якої створено Книга Пам’яті про чернігівців – 

учасників Революції Гідності та антитерористичної операції;  

- проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів закладів 

загальної середньої освіти обласного підпорядкування на базі Чернігівського 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, на базі військових частин 

смт Гончарівське Чернігівського району та смт Десна Козелецького району; 

- встановлення 128 меморіальних дощок на фасадах будівель навчальних 

закладів області загиблим воїнам антитерористичної операції;  

- проведення ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика серед учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів 

професійної (професійно-технічної) освіти й студентів закладів фахової 

передвищої та вищої освіти; 

- проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), переможці якого (рій 

«Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському 

державному університеті імені Миколи Гоголя) гідно представили 

Чернігівщину на заключному етапі гри. У рамках Всеукраїнської гри «Сокіл» 

(«Джура») започатковано додатковий напрямок «Джура-Прикордонник». 

Джури прикордонних районів (Городнянський, Новгород-Сіверський, 

Семенівський, Ріпкинський, Чернігівський райони, Корюківська та Сновська 

об’єднані територіальні громади) у липні 2017 року взяли участь у 

Всеукраїнському вишколі «Джура-прикордонник» на базі Навчального центру 

підготовки молодих спеціалістів Державної прикордонної служби України в м. 

Оршанець Черкаської області. 

На проведення заходів національно-патріотичного спрямування 

Управлінням освіти та науки облдержадміністрації у 2017 році використано 

117,8 тис. грн. бюджетних коштів.  

 

Взяли участь в обговоренні: Романова Наталія Андріївна, Муровейко Павло 

Володимирович, Антошин Вадим Леонідович, Зіневич Людмила Василівна, 

Різуха Інна Миколаївна, Шанський Микола Миколайович, Бизган Ігор 

Михайлович. 

 



ВИСТУПИВ: Шанський М.М., голова громадської організації «Єдина родина 

Чернігівщини», який запропонував наступне засідання Координаціної ради 

провести в іншому форматі, обговорюючи проблемні питання національно-

патріотичного виховання з представниками районних координаційних рад, а 

також розповсюдити методичний посібник виданий в межах Всеукраїнської 

акції, спрямованої на ушанування героїв боротьби українського народу за 

незалежність і територіальну цілісність України, «День Гідності», яку здійснено 

Міністерством молоді та спорту України серед районних державних 

адміністрацій та виконавчих комітетів області. 

 

ВИРІШИЛИ: Одне із наступних засідань Координаційної ради провести у 

форматі відеоконференц-зв’язку із представниками координаційних рад при 

районних державних адміністраціях для обговорення проблемних питань в 

районах. 

 

2. Про проведення загальнообласної патріотичної акції «Мій Крим».  
 

СЛУХАЛИ: Антошина В.Л., в.о. директора Обласного молодіжного центру 

щодо проведення загальнообласної патріотичної акції «Мій Крим».  

Доповідач проінформував, що вже другий рік загальнообласна 

патріотична акція «Мій Крим» збирає внутрішньо переміщених громадян 

України з території Криму на Чернігівщині. Акція покликана підтримати 

прагнення кримськотатарського народу та вимушених переселенців з Криму 

повернути окупований півострів до складу України та приурочена до 

Міжнародного дня мігрантів, який відзначається за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН щорічно 18 грудня. На цей день в приміщенні Обласного 

молодіжного центру заплановані експозиції на кримську тематику: виставка 

робіт художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, ярмарок 

виробів кримськотатарської культури художника-кераміста Рустема Скибина, 

виставка робіт переможців конкурсу дитячих та юнацьких малюнків «Мій 

Крим» та ін. Також під час урочистої частини акції відбудеться нагородження 

переможців конкурсу дитячих та юнацьких малюнків «Мій Крим» та 

продемонстровано документальний фільм «Крим – курорт суворого режиму». 

Вадим Леонідович запросив присутніх взяти участь у зазначених заходах, 

які відбудуться 17 грудня 2017 року.  
 

ВИСТУПИЛА: Зіневич Л.В., доцент кафедри філософії та суспільних наук 

Чернігівського національного технологічного університету, яка зауважила, що 

небажання молоді самостійно долучатися до заходів, в тому числі і 

національно-патріотичних, вказує на рівень виховної роботи у навчальних 

закладах.  
 

Взяли участь в обговоренні: Кузіна Світлана Анатоліївна, Муровейко Павло 

Володимирович, Шанський Микола Миколайович. 
 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 



3. Різне. 

 

ВИСТУПИВ: Демиденко В.Ю., представник Громадської ради при 

облдержадміністрації, який висловив свою позицію, що національно-

патріотичне виховання молоді повинно складатися не лише з військово-

патріотичного виховання, але й культурно-патріотичного, антикорупційного, 

спортивного і економічного виховання.  

 Володимир Юрійович зауважив на необхідності доопрацювання статуту 

КП «Обласний молодіжний центр» та обласної цільової Програми національно-

патріотичного виховання на 2017-2020 роки, випуску методичного посібника 

щодо національно-патріотичного виховання в області та здійснення 

соціологічного дослідження щодо рівня патріотизму серед населення.  

 

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

наголосила, що завдяки об’єднаним зусиллям членів Координаційної ради 

забезпечено гідний рівень розвитку національно-патріотичного виховання на 

Чернігівщині та подякувала всім за активну роботу в реалізації державної 

політики у сфері національно-патріотичного виховання молоді. Також Наталія 

Андріївна запропонувала проводити в наступному році для дітей та молоді 

більше точкових, а не масових заходів національно-патріотичного спрямування 

з метою підвищення не лише кількісної, але і якісної складової наміченого 

результату. 
 

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного 

Координаційна Рада вирішила: 
 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

узагальнити пропозиції від членів Координаційної ради та підготувати план 

роботи Координаційної ради на 2018 рік.  

 

До 15 січня 2017 року 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  

підготувати засідання Координаційної ради у форматі відеоконференц-зв’язку 

із представниками координаційних рад при районних державних адміністраціях 

для обговорення проблемних питань в сфері національно-патріотичного 

виховання. 

 

Протягом року 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  

підготувати виїзне засідання Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання в один із прикордонних районів Чернігівської області. 

 

Протягом року 

 



Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  

розповсюдити серед районних державних адміністрацій та виконавчих 

комітетів області методичні рекомендації з вшанування пам’яті борців за 

незалежність України, виданий в межах Всеукраїнської акції, спрямованої на 

ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і 

територіальну цілісність України, «День Гідності», яку здійснено 

Міністерством молоді та спорту України. 

До 31 січня 2017 року 

 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання 

Координаційної ради на офіційних сайтах облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

Постійно 

 

 

 

 

Голова Координаційної ради                           _____________       Н.А. Романова 

 

 

 

Секретар Координаційної ради                       _____________       Н.П. Лемеш 

  

 

 

 

 

 


