
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                                         №7/40-1768
м. Лиман

Про затвердження орієнтовного плану

заходів з реалізації «Програми 

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді Лиманської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 

роки» у 2018 році

З  метою  формування  у  дітей  та  молоді  почуття  патріотизму,  сучасної

національної  ідентичності,  національної  гідності,  особистої  відповідальності  та

дієвості за  долю  країни,  на  виконання  Програми  національно-патріотичного

виховання дітей та молоді Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади на 2017-

2020 роки,  керуючись  Законом України «Про освіту»,  ст.  26 Закону України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  орієнтовний  план  заходів  з  реалізації  «Програми  національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Лиманської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2020 роки» у 2018 році (далі - План заходів) (додається).

2. Структурним підрозділам міської ради, її виконавчого комітету відповідно до

функціональних повноважень:

2.1. забезпечити системну роботу щодо виконання Плану заходів;

2.2.  у  межах  компетенції  здійснювати  інформаційний  супровід  реалізації

Плану заходів;

2.3. здійснювати, у межах повноважень, постійний контроль за реалізацією

Плану заходів та надавати звіт управлінню освіти, молоді та спорту міської

ради  щопівроку  до 05 числа місяця, наступного за звітнім для подальшого

інформування департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

2.4.  при  формування бюджету  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади на наступні роки передбачати асигнування, необхідні для реалізації

заходів Програми.

3.  Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради  спільно  зі  структурними

підрозділами міської  ради та її виконавчого комітету:

       3.1 здійснювати щорічний моніторинг реалізації Програми;



 3.2  розробляти  план  заходів  з  реалізації  Програми  на  наступний  після

звітного періоду рік та вносити на розгляд сесії міської ради;

4. Координацію та контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні

комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та

спорту, у справах молоді та соціального захисту населення (Демидова), з питань

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної

діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький)  та  заступника  міського

голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова        П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№___

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та

молоді Лиманської об’єднаної  територіальної громади
на 2017-2020 роки у 2018 році.

№ Найменування заходу, спрямованого
на досягнення очікуваного

результату

Строки
виконан

ня

Відповідальні
за виконання

Орієнтовані
обсяги

фінансування
на 2018 рік,

(грн.)
1 2 3 4 5

І. Реалізація проекту «Відповідальна особистість – міцна держава»
Розвиток української самоідентичності у дітей та молоді

1 Обласний міні-проект «Патріотична 

гра» (призи переможцям і призерам)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000 

2 Міський етап виставки-конкурсу 

«Знай і люди свій край» 

(премії переможцям і призерам)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту
6000 

4 Тренінги «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція» 

(придбання фліп-чартів  та комплектів

розхідних матеріалів на 7 навчальних 

закладів)

2018 рік Управління 

освіти, молоді та

спорту

21000 

5 Впровадження факультативних курсів 

в ЗОШ № 4, Тернівському НВК

2018 рік Управління 

освіти, молоді та

спорту

10404

6 Придбання національних костюмів 

(по 2 на 23 заклади)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

69000

7 Забезпечення фасадними прапорами 

(по 2 на 23 заклади)

Забезпечення закладів культури 

державними символами (прапор 

України, прапор громади) для 

розміщення на фасадах будівель і для 

проведення урочистих заходів (по 4 

прапори України на фасад будівлі на 

рік 23 бібліотечним закладам, 20 

клубним установам, 1 музею, 

КПСМНЗ «Музичній школі м.Лиман» 

та будівлі відділу культури і туризму)

І півріччя

Протягом

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

Відділ культури і

туризму 

8510

28100 



1 2 3 4 5

8 Придбання вітрин для проведення 

виставок, презентацій, присвячених 

Року української мови (15 закладів)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

14500  

9 Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу «Книгоманія - 2018», 

присвячений Року української мови в 

Україні

(премії переможцям і призерам)

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

10 Проведення у бібліотеках ЦБС відділу

культури і туризму міської ради 

книжкових виставок, презентацій 

видань, інших заходів, спрямованих 

на популяризацію державних символів

України.

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

11 Участь у патріотичних акціях «За 

мирну і єдину Україну», «Воїнам з 

любов’ю»

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

12 Обладнання у закладах культури 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади куточків державних символів 

України.

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

48000 

13 Участь у благодійній акції «Створи 

оберіг для бійців» (до 4-ї річниці 

визволення в АТО ) та фотовиставка 

«Нас прикривають власними грудьми 

герої України – наші земляки»

Травень 

–червень

Відділ культури і

туризму міської 

ради

2000 

14 Участь у акції милосердя і пам’яті 

«Територія добра»  (разом з 

Товариством Червоного Хреста)

квітень Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

15 Участь у обласній культурно-

мистецькій акції «З Україною в серці»

до Дня Незалежності України

серпень Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

16 Придбання сценічних костюмів для 

державних свят

протягом 

року

Відділ культури і

туризму міської 

ради

100000

Формування суспільно-активної  особистості
1 Міський етап обласного конкурсу 

учнівських проектів «Лідер року»

(премії переможцям і призерам)

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

900 

2 Обласний етап «Лідер року» 

(премії переможцям і призерам)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 

3 Регіональний конкурс «Ковиловий 

степ»

(премії переможцям і призерам)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 



1 2 3 4 5

4 Міський конкурс для членів Міської 

ради школярів «Моя маленька 

Батьківщина» (подарунки переможцям

і призерам)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

5 Міська квест-гра для членів Міської 

Ради школярів «Подорож 

Лиманщиною» 

(подарунки переможцям і призерам)

січень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

6 Міський етап Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек (премії 

переможцям і призерам)

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

7 Проведення профорієнтаційних 

тренінгів (придбання ігрових наборів 

для просвітницьких та розвивальних 

тренінгів)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

5500 

8 Участь у обласному фестивалі  

патріотичної пісні «Революція 

пісенності»

жовтень Відділ культури і

туризму 

коштів не 

потребує

Формування правової культури особистості

1 Проведення інтерактивних ігор «Мої 

права та обов’язки» (придбання 

канцтоварів)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

2 Проведення тематичних заходів 

«Конституційні права та обов’язки»,  

«Конвенція ООН про права дитини»

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

3 Участь у заходах з проведення 

Всеукраїнського тижня права «На 

паралельних дорогах прав та 

обов’язків»

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

4 Участь у Всеукраїнській акції «16 днів

проти насильства»

листопад

-грудень

Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

ІІ. Реалізація проекту «Збережи країну для майбутнього»
Робота військово-спортивних клубів, патріотичних молодіжних 

організацій, військових ліцеїв

Оновлення навчально-методичного забезпечення викладання предмету 

«Захист Вітчизни»

1 Придбання пневматичних гвинтівок І квартал Управління 

освіти, молоді та

спорту

80000 

Розвиток військово-прикладних видів спорту

1 Міський етап Всеукраїнської 

військово-патріотичної дитячо-

юнацької гри «Сокіл» («Джура»):

- призи

- підвіз та харчування учасників гри

травень Управління 

освіти, молоді та

спорту

100000 

50000 



1 2 3 4 5

2 Участь у обласному етапі   

Всеукраїнської військово-патріотичної

дитячо-юнацької гри «Сокіл» 

(«Джура») (харчування, костюми, 

форма, взуття, туристичне 

спорядження)

травень Управління 

освіти, молоді та

спорту 60000  

3 Участь в регіональних змаганнях зі 

стрільби (премії переможцям і 

призерам)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

Залучення до виховної роботи воїнів АТО

1 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу творчості та

учнівської молоді «За нашу свободу» 

(премії переможцям і призерам)

квітень Управління 

освіти, молоді та

спорту

900

2 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю 

«Розстріляна молодість»

(премії переможцям і призерам)

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

900

3 Тематичні зустрічі з учасниками АТО 

«Герої нашого часу»

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

4 Проведення акції «Фото з захисником 

Вітчизни»

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

1300 

5 Проведення акцій «Допоможемо воїну

АТО» до Дня Захисника України

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

6 Проведення акцій до Дня Збройних 

Сил України

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

За окремою 

програмою

7 Проведення акції «Подаруй квітку 

ветерану»

щороку Управління 

освіти, молоді та

спорту, відділ 

культури і 

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

8 Проведення акцій «Подарунок воїнам 

АТО до Дня Захисника України,  до 

Дня Святого Валентина,  до 

Великодня» 

щороку Управління 

освіти, молоді та

спорту, відділ 

культури і 

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

9 Проведення Дня призовника до Дня 

Збройних Сил України

щороку Управління 

освіти, молоді та

спорту, відділ 

культури і 

туризму міської 

ради

За окремою 

програмою



1 2 3 4 5
ІІІ. Реалізація проекту «З любов’ю у серці, з вірою в душі»

Пошуково-дослідницька діяльність щодо вивчення історії України

1 Міський етап Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна»

(премії переможцям і призерам)

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

2 ІІ тур щорічної обласної пошуково-

краєзнавчої експедиції «Донбас 

екскурсійний»

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

3 Обласний еколого-краєзнавчий рух 

«Донбас заповідний»

(премії переможцям і призерам)

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

Вивчення та збереження традицій українського народу,

розвиток мистецтва

1 Обласний фестиваль української пісні 

«З Україною в серці» (премії 

переможцям і призерам)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

600 

2 Обласна виставка-конкурс 

«Великодній дивограй» (премії 

переможцям і призерам)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

3 Обласна конкурс-виставка робіт з 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Різдвяні 

візерунки» (премії переможцям і 

призерам)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

4 Міський етап конкурсу «Український 

сувенір» (призи переможцям і 

призерам)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

5 Оновлення матеріально-технічного 

забезпечення музейного комплексу 

Дробишевської ЗОШ (придбання 

ноутбуку з невеликими колонками, 

проектор, екран, вітрини виставкові, 

жалюзі, закриті вітрини для 

зберігання музейних експонатів під 

склом)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту

50000

6 Проведення свят за традиціями і 

звичаями українського народу

протягом 

року

Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

Виховання духовно-моральних цінностей

1 Огляд-конкурс дитячої творчості  

(призи переможцям і призерам)

Березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

30000  

2 Всеукраїнський конкурс «Моральний 

вчинок» (премія переможцю або 

призеру)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

 500 
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3 Міський етап обласного конкурсу-

огляду художньої творчості 

«Дерзайте, ви – талановиті!» дітей-

сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування (призи 

переможцям і призерам)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000 

4 Міський етап конкурсу-огляду 

художньої творчості дітей-інвалідів 

«Повір у себе» (призи переможцям і 

призерам)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту 5000 

5 Участь у Всеукраїнській благодійній 

акції «Серце до серця» 

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

6 Участь: у фестивалі дитячої творчості 

у дитячому мистецькому конкурсі 

«Українкою я народилась»

у фестивалі української пісні «Ця 

пісня чарівна, що лине до зірок»

травень 

жовтень 

листопад 

Відділ культури і

туризму міської 

ради За окремою 

програмою

7 Організація культурно-масових 

заходів щодо відзначення 

загальнодержавних та місцевих  

історичних подій, ювілейних та 

пам’ятних дат видатних українців 

За 

окремим

и 

планами

Відділ культури і

туризму міської 

ради
За окремою 

програмою

ІV. Реалізація проекту «Соборно жито засіваємо»
Туристична та екскурсійна діяльність

1 Організація екскурсій для учнів ЗНЗ 

переможців обласних всеукраїнських 

етапів масових заходів (конкурси, 

фестивалі конкурсів-виставки)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту

40000 

2 Розвернути експозицію «Лиманці в 

АТО»

1 

півріччя

Відділ культури і

туризму міської 

ради

3000

3 Оновити експозиції, присвячені 

Другій світовій війні

Протягом

року

Відділ культури і

туризму міської 

ради

5000

Налагодження та зміцнення міжрегіональних освітніх 

та культурних зв’язків 

1 Участь в обласних всеукраїнських 

екскурсіях (підвіз до міста 

відправлення)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1200  

Організаційна діяльність в межах територіальної громади

1 Проведення семінарів з національно-

патріотичного виховання 

Протягом

року

Відділ культури і

туризму 
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 V. Реалізація проекту «А мова-це душа народу, народ без мови-не народ»
Популяризація творів класиків української літератури

1 Придбання творів українських 

письменників (21 заклад освіти)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

2 Участь у Міжнародному конкурсі для 

вчителів «Українознавчі пріоритети 

навчально-виховного процесу» 

(премії переможцям і призерам)

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000

3 Участь у Міжнародній краєзнавчій 

конференції учнівської молоді 

(відряджувальні видатки)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

4 Участь у обласній конференції з 

національно-патріотичного виховання 

(відряджувальні видатки та видатки 

для оформлення виставки)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000

5 «Диктант національної єдності»

(премії переможцям і призерам)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

6 Участь у Міжнародному конкурсі з 

українознавства

(премії переможцям і призерам)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000

7 Участь у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості

(премії переможцям і призерам)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

4000

8 Участь у міжобласному турнірі «Я - 

журналіст»

(премії переможцям і призерам)

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

9 Міський етап конкурсу знавців 

української мови «Мова рідна, слово 

рідне» (конкурс ім. Яцика)

(премії переможцям і призерам)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

10 Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка

(премії переможцям і призерам)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000

11 Участь в обласному конкурсі 

«Заговори, щоб я тебе побачив»

(премії переможцям і призерам)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000

12 Участь в обласному конкурсі 

«Майстер слова» (премії переможцям 

і призерам)

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000
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13 Поповнення кабінетів української 

мови та літератури підписними 

виданнями (21 заклад освіти)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

15000

14 Поповнення кабінетів української 

мови та літератури наочністю (21 

заклад освіти)

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

30000

15 Участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Вчитель» в номінації «українська 

мова та література»

(премія за участь в обласному етапі)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

16 Участь учителів української мови та 

літератури в обласних конкурсах та 

фестивалях

(премії переможцям і призерам)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

17 Участь учителів базових предметів в 

обласних конкурсах щодо вивчення 

історії рідного краю

(премії переможцям і призерам)

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

18 Обласний етап Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» (премії 

переможцям і призерам)

ІІ 

півріччя

Управління 

освіти, молоді та

спорту

600

19 Участь у заходах до року української 

мови 

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

20 Участь у культурно-мистецькій акції 

«Розмовляти українською – це модно»

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

21 Участь у Шевченківських днях щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

22 Участь у відкритому конкурсі читців, 

поетів і художників, присвяченому 

поету В. Сосюрі"Срібні дзвони"

травень Відділ культури і

туризму

коштів не 

потребує

23 Літературно-музичне свято до 120-

річчя В. Сосюри  “Люблю України 

коханої небо…”

січень Управління 

освіти, молоді та

спорту, відділ 

культури і 

туризму міської 

ради

Підтримка молодих письменників

1 Видання збірки за результатами участі

школярів міста Лиман у творчих 

літературних конкурсах за навчальний

рік

червень Управління  

освіти, молоді та

спорту

5000 

2 Проведення поетичних вечорів до Дня

рідної мови, Всесвітнього Дня поезії

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує
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3 Зустрічі  з письменниками 

літературного об’єднання «Промінь»

Протягом

року

Відділ культури і

туризму міської 

ради

коштів не 

потребує

 VІ. Реалізація проекту «Ми – українці. Ми - європейці»
Виховання загальноєвропейських цінностей у молодого покоління 

1 Участь у Всеукраїнському конкурсі 

есе «Я-європеєць» (премії 

переможцям і призерам)

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000 

Підготовка офіційних паперів про нагородження

1 Придбання дипломів та грамот для 

переможців і призерів заходів 

включених до Програми

І квартал Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000 

Підтримка євро інтеграційних програм 

1 Проведення Тижня «Європа – наш 

дім» в межах святкування Дня Європи

щороку Відділ культури і

туризму міської 

ради

За окремою 

програмою

2 Участь у заходах до року німецької 

мови 

2018 рік Відділ культури і

туризму міської 

ради

Всього коштів 893414

План розроблений відділом освіти міської ради

Начальник відділу освіти, голова ліквідаційної комісії 

з припинення юридичної діяльності 

відділу освіти                                                                           Н.В. Печатнікова

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


