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

19.12.2019 № 7/73-4505
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 2019 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 ви-
ховання 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  тери-
торіальної громади на 2017-2020 роки» у 2019 році (далі - План заходів)
(додається).

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко):

2.1. забезпечити системну роботу щодо виконання Плану заходів;

2.2. здійснювати інформаційний супровід реалізації Плану заходів;

2.3. здійснювати постійний контроль за реалізацією Плану заходів та
надавати звіт департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

2.4.  при  формування  бюджету  Лиманської  об’єднаної  територіальної
громади на наступні роки передбачати асигнування, необхідні для ре-
алізації заходів Програми;
2.5. здійснювати що річний моніторинг реалізації Програми;
2.6. розробляти план заходів з реалізації Програми на наступний після
звітного періоду рік та вносити на розгляд сесії міської ради.



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії місь-
кої ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спор-
ту,  у справах молоді та соціального захисту населення (Демидова),   по-
стійну  комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-еко-
номічного  розвитку,  інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики
(Коломацький) та заступника міського голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова                                                                                               П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Лиманської 

міської ради  

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації «Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лиманської об’єднаної територіальної громади
 на 2017-2020 роки» у 2020 році

№ Найменування заходу, 
спрямованого на досягнення 
очікуваного результату

Строки
виконання

Відповідальні
за виконання

Орієнтовані 
обсяги 
фінансування 
на 2019 рік, 
(грн.)

І. Реалізація проекту «Відповідальна особистість – міцна держава»

Розвиток української самоідентичності у дітей та молоді

1 Участь у обласній виставці квіткових

композицій, присвяченої Дню 

захисника України

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

2 Міський  етап  виставки-конкурсу

«Знай і люби свій край» 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

6000 

3 Обласний національно-патріотичний 

квест «Знай і люби свій край»                   

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту
1500

4 Придбання атрибутики Українського

козацького  самоврядування  на

заклади освіти

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

46000

5 Тренінги «Особиста гідність. Безпека

життєдіяльності» 

2020 рік Управління 

освіти, молоді та

спорту

6000 

6 Проведення  тренінгових  занять,

інтерактивних  ігор  «Мої  права  та

обов’язки» 

2020 рік Управління 

освіти, молоді та

спорту

3600

7 Участь  у  обласному  семінарі

координаторів  учнівського

самоврядування  «Самоврядування  в

закладах  позашкільної  освіти:

рефлексія  практики,  проблеми  і

перспективи»

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 

8 Міський  етап  Всеукраїнського

конкурсу «Книгоманія - 2019»премії

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

9 Участь  у  тренінговій   програми

«Україна  –  це  ми!»  з  підготовки

інструкторів  з  національно-

патріотичного  виховання  закладів

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000



освіти

10 Участь  у  конкурсі  на кращу модель

учнівського самоврядування

ІI півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 гр.

11 Забезпечення фасадними прапорами І  півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

9500гр

12 Проведення у бібліотечних закладах

Лиманської  ЦБС  книжкових

виставок, презентацій видань, інших

заходів,  спрямованих  на

популяризацію  державних  символів

України.

Протягом 

року

Відділ культури

і туризму міської

ради

Управління  

освіти, молоді та

спорту

0,00

13 Участь у обласній виставці квіткових

композицій,  присвяченої  Дню

захисника України

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

14 Участь  у  обласному  семінарі

координаторів  учнівського

самоврядування  «Нові  методики  та

новітні технології в роботі з лідерами

учнівського самоврядування»

квітень Управління

освіти, молоді та

спорту

0.00

15 Організація  благодійного  показу

патріотичних фільмів

Протягом 

року

Управління

освіти, молоді та

спорту

0.00

16 Проведення  відкритого  фестивалю

патріотичної пісні

березень Управління

освіти, молоді та

спорту

20000

Формування суспільно-активної  особистості
1 Міський  етап  обласного  конкурсу

учнівських проектів «Лідер року»

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

2 Обласний етап «Лідер року» ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 

3 Регіональний  конкурс  «Ковиловий

степ» 

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

500 

4 Міський  етап  Всеукраїнського

місячника шкільних бібліотек 

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

5 Участь у Всеукраїнській акції «Птах

року» 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

6 Участь  в  конкурсі  «Тварини  наші

друзі» 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500



7 Проведення правових квестів протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000

8 Участь  у   обласному  семінарі

координаторів  учнівського

самоврядування  «Самоврядування  в

закладах  позашкільної  освіти:

рефлексія  практики,  проблеми  і

перспективи»

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

500

9 Участь  у  обласному  етапі

Всеукраїнського  конкурсу  творчості

та  учнівської  молоді  «За  нашу

свободу» 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

10 Участь  у  Всеукраїнському  зборі

лідерів учнівського самоврядування

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

Участь  у  обласному  семінарі

координаторів  учнівського

самоврядування  «Нові  методики  та

новітні технології в роботі з лідерами

учнівського самоврядування»

квітень Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

11 Участь  у  обласному  фестивалю

дитячих  та  юнацьких  організацій

учнівського самоврядування

квітень Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

12 Участь  у  обласних  зльотах

учнівських  виробничих  бригад,

трудових  аграрних  об’єднань

загальноосвітніх  і  позашкільних

навчальних  закладів,  учнівських

лісництв  загальноосвітніх  і

позашкільних навчальних закладів

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

Формування правової культури особистості

1 Проведення інтерактивних ігор «Мої

права та обов’язки» 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000 

2 Міський  етап  Всеукраїнського

турніру юних правознавців для учнів

9-11-х  класів  закладів  загальної

середньої освіти 

вересень-

жовтень

Управління 

освіти, молоді та

спорту

2500

3 Обласний  етап  Всеукраїнського

турніру юних правознавців для учнів

9-11-х  класів  закладів  загальної

середньої освіти

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

2200

4 Міські  заходи,   спрямовані  на

реалізацію  право  просвітницького

проекту «Моє право!» 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

5 Проведення  обговорення

«Використання  державної

Протягом 

року

Відділ культури

і туризму міської

0,00



символіки» ради 

Управління

освіти, молоді та

спорту

6 Організація  зустрічей  із

працівниками  поліції  в  рамках

проекту  «Факультатив  з

поліцейським»

Протягом 

року

Управління

освіти, молоді та

спорту

0,00

7 Участь  у  заходах  з  проведення

Всеукраїнського тижня права 

ІІ півріччя Відділ культури

і туризму міської

ради

 Управління

освіти, молоді та

спорту

0,0

ІІ. Реалізація проекту «Збережи країну для майбутнього»

Оновлення навчально-методичного забезпечення викладання предмету 

«Захист Вітчизни»

1 Макет  масо  габаритний  автомата

Калашникова  

І квартал Управління 

освіти, молоді та

спорту

191292 

2 Оснащення  кабінетів  «Захист

Вітчизни»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

35000

Розвиток військово-прикладних видів спорту

1
Міський  етап  Всеукраїнської

військово-патріотичної  дитячо-

юнацької  гри  «Сокіл»  («Джура»)

старша вікова ланка

квітень 

травень

Управління 

освіти, молоді та

спорту

259000 

 

2
Міський  етап  Всеукраїнської

військово-патріотичної  дитячо-

юнацької  гри  «Сокіл»  («Джура»)

середня вікова ланка

квітень 

травень

Управління 

освіти, молоді та

спорту

250000

3 Участь  у  обласному  етапі

Всеукраїнської  військово-

патріотичної  дитячо-юнацької  гри

«Сокіл»  («Джура»)  (харчування,

костюми,  форма,  взуття,  туристичне

спорядження)

травень Управління 

освіти, молоді та

спорту 115000  

4 Екскурсія  по  Україні  переможцям

призерам  обласного   етапу

Всеукраїнської  військово-

патріотичної  дитячо-юнацької  гри

«Сокіл» («Джура»)

протягом

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

100000

5 Участь  в  регіональних  змаганнях  зі

стрільби 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

1000



спорту

6 Участь в чемпіонатах, 

Всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях національних бойових 

мистецтв

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

6000

7 Участь   в обласних та 

Всеукраїнських Козацьких іграх

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

8 Участь у патріотичному вишколі 

«Теренова гра», присвяченого Дню 

захисника України

вересень-

жовтень

Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000

9 Організація та проведення екскурсій 

до військових частин та військових 

музеїв 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

28000

10 Проведення міської Спартакіади 

серед допризовної молоді 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000

11 Участь у обласній Спартакіади серед 

допризовної молоді

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

Залучення до виховної роботи воїнів АТО

1 Проведення  виховних  годин,  уроків

мужності 

Протягом 

року

Управління

освіти, молоді та

спорту

0.00

2 Участь у обласному конкурсі «Вони 

загинули за Донбас»

ІІ півріччя Управління

освіти, молоді та

спорту

0.00

3 Придбання форм з відзнакою закладу

освіти, Лиманської ОТГ, України. 

Для участі в змаганнях та спартакіаді

(10 комплектів (футболка шорти) на 

21 заклад освіти ) 

І півріччя Управління

освіти, молоді та

спорту

110000

4 Тематичні  зустрічі  із  бійцями  АТО

«Послухай воїна»

Протягом 

року

Відділ культури

і туризму міської

ради 

Управління

освіти, молоді та

спорту

0,0

5 Проведення  акції  «Подаруй  квітку

ветерану»

І півріччя Управління

освіти, молоді та

спорту

1000гр

6 Проведення  акцій  до  Дня  Збройних

Сил України

ІІ півріччя Управління

освіти, молоді та

спорту

2000гр

7 Спільні заходи з бійцями АТО Протягом Управління 2000гр



року освіти, молоді та

спорту

ІІІ. Реалізація проекту «З любов’ю у серці, з вірою в душі»
Пошуково-дослідницька діяльність щодо вивчення історії України 

1 ІІ  тур  щорічної  обласної  пошуково-

краєзнавчої  експедиції  «Донбас

екскурсійний»

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

2 Обласний  еколого-краєзнавчий  рух

«Донбас заповідний»

жовтень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

3 Міський  етап  Всеукраїнської

краєзнавчої  експедиції  «Моя

Батьківщина – Україна»

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

1500

4 Міський  огляд  конкурс  на  кращій

куточок патріотичного виховання. 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

20000

5 Участь  у   обласному  зльоту  юних

туристів-краєзнавців

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

Вивчення та збереження традицій українського народу,

розвиток мистецтва

1 Обласний  фестиваль  української

пісні «З Україною в серці» 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

600 

2 Обласна  виставка-конкурс

«Великодній дивограй» 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

3 Обласна  конкурс-виставка  робіт  з

декоративно-ужиткового  та

образотворчого  мистецтва  «Різдвяні

візерунки» 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

4 Міський етап конкурсу «Український

сувенір» 

Листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000 

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

45000

 

Міський конкурс до Дня Вишиванки 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

0.00



спорту

Виховання духовно-моральних цінностей

1 Всеукраїнський конкурс «Моральний

вчинок»

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

500

2  

3 Міський  етап  обласного  конкурсу-

огляду  художньої  творчості

«Дерзайте, ви – талановиті!»  дітей-

сиріт  та  дітей  позбавлених

батьківського піклування 

І півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000 

4 Міський  етап  конкурсу-огляду

художньої  творчості  дітей-інвалідів

«Повір у себе» 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту
5000 

5 Міський  етап  обласного  конкурсу-

виставки  робіт  з  декоративно-

ужиткового  та  образотворчого

мистецтва «Ми все можемо»

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту
5000

6 Відвідування  Центру  соціально-

психологічної  реабілітації   дітей м.

Лиман  

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту
1500

ІV. Реалізація проекту «Соборно жито засіваємо»

1 Організація екскурсій для учнів ЗНЗ,

переможців  обласних,

всеукраїнських  етапів  масових

заходів 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

50000 

2 Всеукраїнська  акція  «Донбас

зустрічає своїх захисників »

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

21000

3 Участь в обласних та Всеукраїнських

заходах  національно-патріотичного

виховання

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

16500

   Налагодження та зміцнення міжрегіональних освітніх 

та культурних зв’язків 

1 Участь  в  обласних  всеукраїнських

екскурсіях 

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

1200  

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

50000

2 Участь у Міжнародному конкурсі для

вчителів  «Українознавчі  пріоритети

березень Управління 

освіти, молоді та

5000



навчально-виховного процесу» спорту

3

Участь  у  Міжнародній  краєзнавчій

конференції учнівської молоді 

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

4

Участь  у  обласній  конференції  з

національно-патріотичного

виховання 

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000

5

«Диктант національної єдності»

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

6

Участь  у  Міжнародному  конкурсі  з

українознавства

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000

7

Участь  у  ІІ-ІІІ  етапах

Всеукраїнського конкурсу учнівської

творчості

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

4000

8

Участь у міжобласному  турнірі  «Я -

журналіст»

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

1000

9 Міський  етап  конкурсу  знавців

української мови «Мова рідна, слово

рідне» (конкурс ім. Яцика)

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

10 Міжнародний  мовно-літературний

конкурс  учнівської  молоді  імені

Тараса Шевченка

листопад Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000

11 Участь  в  обласному  конкурсі

«Заговори, щоб я тебе побачив»

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

3000

12 Участь  в  обласному  конкурсі

«Майстер слова» 

березень Управління 

освіти, молоді та

спорту

5000

13 Проведення   міського  конкурсу

«Прапороносці» 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000

14 Участь учителів української мови та

літератури  в  обласних  конкурсах  та

фестивалях

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та

спорту

10000

15 Участь учителів базових предметів в протягом Управління 10000



обласних  конкурсах  щодо  вивчення

історії  рідного краю

року освіти, молоді та

спорту

16 Обласний  етап  Всеукраїнського

дитячо-юнацького  фестивалю

мистецтв «Сурми звитяги» 

ІІ півріччя Управління 

освіти, молоді та

спорту

600

17 Участь у Шевченківських днях І півріччя Відділ культури 

і туризму міської

ради 

Управління

освіти, молоді та

спорту

0,0

Підтримка молодих письменників

1 Видання  збірки  за  результатами

участі  школярів  міста  Лиман  у

творчих  літературних  конкурсах  за

навчальний рік (на 22 заклади освіти,

відділ освіти, відділ культури)

червень Управління  

освіти, молоді та

спорту

0.00

2 Зустрічі   з  письменниками

літературного об’єднання «Промінь»

Протягом 

року

Відділ культури

і туризму міської

ради 

Управління

освіти, молоді та

спорту

0,00

3 Організація  та  проведення  міських

конкурсів   есе,  віршів,  малюнків,

присвячених  творам  класиків

української літератури

Протягом 

року

 

Управління

освіти, молоді та

спорту

0.00

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

1 Участь  у  Всеукраїнському  конкурсі

есе «Я-європеєць» 

лютий Управління 

освіти, молоді та

спорту

2000 

2 Участь  у  міжнародних  проектах  «Е

— Twinning», «Е - Pals»

протягом 

року Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

3 Організація  та  проведення  гри

«Брейн-Ринг» на тему Європейського

Союзу.

протягом 

року Управління 

освіти, молоді та

спорту

0.00

4 Міський фестиваль до дня Європи травень Управління 

освіти, молоді та

спорту

9000

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 

       Всього коштів 1549992

План розроблено відділом національно-патріотичного 

виховання, молоді та спорту                                                                            О.О.Рокочий

Начальник управління освіти, молоді та спорту                 

Лиманської міської ради                                                                                   Н.М. Діденко

 


