КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 8 червня 2015 року N 2-2/3/15

Про Концепцію Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2016 - 2020 роки та національнопатріотичне виховання як пріоритетну складову реалізації
державної політики
Заслухавши та обговор ивши інформацію заступника М іністра молоді та спорту України
М итрофанського С. В. та начальника відділу національно-патріотичного виховання Ляховича М.
В. щодо Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки
та національно-патріотичного виховання як пріоритетної складової реалізації державної політики,
колегія ухвалює:
1. Взяти до відома інформацію заступника М іністра молоді та спорту України М итрофанського С.
В. щодо Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки
та її підтримки.
2. Рекомендувати структурним підрозділам з питань молоді та спорту обласних та Київської
міської державних адміністрацій:
1) взяти за основу національно-патріотичного виховання принципи консолідації української нації,
популяр изації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови
(ст. 11 Конституції України), героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність
України, шанобливого ставлення до пам'яті жертв окупаційних режимів в Україні і протидії
антиукраїнським проявам в гуманітарному просторі та неухильного дотримання у своїй діяльності
законів щодо очищення України від комуністично-радянського тоталітарного спадку;
2) спільно з відділом національно-патріотичного виховання М інмолодьспорту розпочати
підготовку заходів з відзначення 100-річчя початку Перших національно-визвольних змагань
українців у 20 столітті та відзначення у 2016 році 75-ї річниці створ ення Української повстанської
армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ";
3) спільно з управліннями освіти і науки зосередити зу силля на підтримці і розвитку дитячоюнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Структуру гри взяти за основу , на якій
об'єднати існуючі ігрові виховні форми у загальнодержавну виховну систему "Джура";
4) розр обити на сайті структурних підрозділів з питань молоді та спорту обласних та Київської
міської державних адміністрацій розділ "Національно-патріотичне виховання", де здійснювати
інформування громадськості щодо проведених заходів, спрямованих на національно-патріотичне
виховання, з р озміщенням фото- і відеоматеріалів та фінансових звітів стосовно їх проведення;

5) до 6 липня 2015 року надати М інмолодьспорту пропозиції щодо проведення заходів
загальнонаціонального значення, що ґрунтуються на принципі консолідації української нації,
популяр изації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови
(ст. 11 Конституції України), героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність
України, шанобливого ставлення до пам'яті жертв окупаційних режимів в Україні і протидії
антиукраїнським проявам у гуманітарному просторі.
3. Відділу національно-патріотичного виховання:
1) розр обити Стратегію, Концепцію і Пр ограму національно-патріотичного виховання на 2016 2020 роки;
2) розр обити проект календарного плану загальнодержавних заходів національно-патріотичного
спрямування;
3) розр обити на сайті М іністерства молоді та спорту розділ "Національно-патріотичне виховання",
де здійснювати інфор мування громадськості щодо проведених заходів, спрямованих на
національно-патріотичне виховання, з розміщенням фото- і відеоматеріалів та фінансових звітів
стосовно їх проведення;
4) підтримувати ініціативи дитячих та молодіжних громадських організацій, спрямованих на:
- створ ення музеїв чи експозицій в існуючих музеях, присвячених борцям за державну
незалежність і територіальну цілісність України;
- відзначення в селах і містах борців за державну незалежність і територіальну цілісність України
шляхом встановлення меморіальних дощок, пам'ятних знаків, насипу "Курганів пам'яті про
українських звитяжців", інших фор м увічнення у країнських героїв;
- популяр изацію української мови шляхом організації фестивалів повстанської і національнопатріотичної пісні, поетичних та інших мистецьких заходів;
5) вивчити питання щодо випуску тематичних відеороликів з національно-патріотичного
виховання з метою їх поширення у засобах масової інфор мації та соціальних мережах;
6) спільно з дитячими та молодіжними громадськими організаціями розр обити механіз м
заохочення національно-патріотично налаштованої молоді до громадянської активності, зокр ема
в ор ганах місцевого самовр яду вання;
7) внести зміни до Закону України "Пр о добровільне об'єднання територіальних громад" у частині
дотримання принципів національно-патріотичного виховання та розвитку фізичної культури при
здійсненні добровільних об'єднань територіальних громад.
4. Контроль за виконанням
М итрофанського С. В.
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