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9. Напрями діяльності і заходи Програми військово-патріотичного виховання на 2022-2025 роки 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні витрати на реалізацію (тис.грн.), 

бюджет: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 2025  

1.Розроблення науково-практичної методології аспектів військово-патріотичного виховання 

1.1. Надання методичної 

допомоги закладам 

освіти з  вивчення 

предмету «Захист 

України» та  

військово-

патріотичного 

виховання 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

КУ «ЦПРПП» 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Покращення 

викладання 

предмету 

«Захист 

України» та  

військово-

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді 

1.2. Активізація роботи 

шкільних гуртків 

військово-

патріотичного 

напряму та 

вивчення основ 

військової справи з 

учнями закладів 

загальної середньої 

освіти  

5-11-х класів 

2022- 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

Заклади освіти 

 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Покращення 

стану роботи 

гуртків 

1.3. Проведення 

науково-практичних 

семінарів, 

конференцій  за 

участю 

педагогічних 

працівників із 

питань викладання 

предмета «Захист 

України» та 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

КУ «ЦПРПП» 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Підвищення 

рівня підготовки 

педагогічних 

працівників, які 

викладають  

предмет  

«Захист 

Вітчизни» та 

здійснюють 

організацію 
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організації 

військово-

патріотичного 

виховання учнів  

у закладах загальної 

середньої освіти 

військово-

патріотичного 

виховання учнів  

у навчальних 

закладах 

2. Організація військово-патріотичного виховання в освітніх закладах 

2.1. Проведення у 

закладах освіти 

тематичних заходів, 

присвячених 

визволенню 

населених пунктів 

України від 

нацистських 

окупантів у Другій 

світовій війні 1941-

1945 років, за 

участю 

представників 

ветеранських 

організацій, 

учасників бойових 

дій 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

Заклади освіти 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Створення в 

освітніх  та 

бібліотечних 

закладах громади 

куточків Пам’яті, 

меморіальних 

куточків, Дошки 

Слави «Вони 

захищають 

Україну», «Герої не 

вмирають» 

2022- 

2025 

Відділи освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

заклади освіти 

 

Міський 

бюджет 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Організація 2022 - Відділи освіти Вкладень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виховання у 
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навчально-

тематичних 

екскурсій  до 

пам’ятних та 

визначних місць 

рідного краю, 

України. 

2025 Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

заклади освіти 

коштів не 

потребує 

 молоді 

національної 

свідомості 

 Впроваджувати в 

навчальний процес 

курси за вибором: 

«Вчимося бути 

громадянами», «Ми 

- громадяни 

України», 

«Громадянська 

освіта: основа 

демократії». 

2022 - 

2025 

Відділи освіти 

Новоселицької міської 

ради,  

заклади освіти 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

     Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Організація 

проведення  

у освітніх  та 

закладах та закладах 

культури 

тематичних заходів, 

присвячених пам’яті 

загиблих, які 

віддали своє життя 

за незалежність і 

територіальну 

цілісність України, 

проявили героїзм у 

бойових діях під час 

проведення 

антитерористичної 

операції на Сході 

України 

2022 - 

2025 

Відділи освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 
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 Організація та 

проведення  

у закладах освіти 

громади військово-

спортивного свята, 

присвяченого 

закінченню 

вивчення предмета 

«Захист Вітчизни»  

 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, 

4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП , 

 заклади освіти 

міський 

бюджет 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Організація та 

проведення  

територіального 

етапу 

Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

Міський 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Проведення оглядів-

конкурсів музеїв, 

залів, кімнат 

бойової слави 

освітніх  закладів 

2022- 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Участь 

утериторіальному  

та обласному етапах 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів БМАН, 

пов’язаних з 

героїчним минулим 

України, 

найважливішими 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

Міський  

бюджет 

Межах 

кошторисного 

призначення   

    Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 
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подіями в житті 

українського 

народу. 

 

 

 Відзначення Дня 

Героїв Небесної 

Сотні 

2022 - 

2025 

Відділи освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

Районний 

бюджет 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Проведення заходів 

(ігротеки, тренінги, 

бесіди, інтерактивні 

ігри) з метою 

виховання у 

молодого покоління 

патріотизму, мо-

ральності,   загаль-

нолюдських 

цінностей 

 

2022 - 

2025 

Відділи освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 
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ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП , 

заклади освіти 

 Волонтерські акції 

допомоги бійцям та 

пораненим із зони 

АТО/ООС, 

вимушеним 

переселенцям. 

 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП , 

заклади освіти 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

Допризовна підготовка молоді 
 Створення мережі 

гуртків, груп, 

творчих об’єднань, 

клубів військово-

патріотичного 

профілю на базі 

закладів освіти та 

культури громади 

 

2022-2025 Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

Заклади освіти 

Міський 

бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень 

структурних 

підрозділів 

районної 

державної 

адміністрації 

    Покращення 

роботи щодо 

військово-

патріотичного 

виховання 

 Модернізація 

навчальної, 

матеріально - 

2022-2025 Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

міський 

бюджет 

170,0 0,0 50,0 60,0 60,0 

 

Створення умов 

для якісного 

викладання 
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технічної бази 

кабінетів ,,Захист 

України” 

 

 предмету 

,,Захист 

Вітчизни”  

 Проведення 

фахівцями 

Новоселицького 

медичного коледжу 

БДМУ з учасниками 

освітнього процесу  

в закладах освіти 

Новоселицької ТГ 

навчань з надання 

першої домедичної 

допомоги 

2022-2025 Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, Новоселицький 

медичний коледж 

БДМУ, заклади освіти 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Покращення 

проведення 

допризовної 

підготовки 

молоді 

  Забезпечити 

проведення: 

одноденних 

методичних зборів 

та методичних 

занять з 

викладачами 

предмету ,,Захист 

України” 

 

 

2022-2025 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, відділ 

освіти Новоселицької 

міської ради, заклади 

освіти 

 

 

Міський 

бюджет 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Підвищення 

кваліфікаційного 

рівня вчителів 

 Проведення 

навчально-польових 

зборів з учнями 

випускних класів та 

проведення 

практичних стрільб 

з автомата 

бойовими 

патронами (як 

виняток, 

2022-2025 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, відділ 

освіти Новоселицької 

міської ради, заклади 

освіти 

 

 

міський 

бюджет 

15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

 

Покращення 

проведення 

допризовної 

підготовки 

молоді 
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малокаліберна 

гвинтівка) 

 Проведення  Дня 

цивільного захисту  

в закладах освіти та 

культури  

2022-2025 Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

та культури 

Міський 

бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Вироблення 

навичок 

поведінки при 

виникненні 

надзвичайних 

ситуацій 

 Проведення 

фестивалю - 

конкурсу 

патріотичної пісні 

2022-2025 Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради  

Міський 

бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Проведення 

Спартакіади серед 

допризовної молоді 

 

2022-2025 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, відділ 

освіти Новоселицької 

міської ради, заклади 

освіти 

 

Районний 

бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Покращення 

проведення 

допризовної 

підготовки 

молоді 

Військово-професійна орієнтація молоді 
 Створення мережі 2022 - 4 відділ міський В межах     Виховання у 
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куточків військово-

професійної 

орієнтації, 

патріотичного 

виховання молоді на 

базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(виготовлення 

інформаційних 

стендів). 

 

2025 Чернівецького 

РТЦКСП, відділ 

освіти Новоселицької 

міської ради, заклади 

освіти 

 

бюджет кошторисних 

призначень 

молоді 

національної 

свідомості 

 Проведення 

інформаційно-

агітаційних заходів 

про пріоритети 

військової служби в 

освітніх закладах 

 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради,  

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, заклади 

освіти  

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

Інформаційний супровід 
 Системний збір та 

поширення 

інформації про 

героїчні вчинки 

воїнів-учасників 

АТО/ООС, 

волонтерів, 

громадян, які 

зробили значний 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 
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внесок у зміцнення 

обороноздатності 

України 

 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, заклади 

освіти та культури, 

ЗМІ 

 Постійне 

висвітлення заходів 

зі вшанування 

пам’яті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО/ООС 

усіма засобами 

масової інформації, 

присвячених темі 

самовідданості 

українців у захисті, 

свободи і 

незалежності 

України 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, заклади 

освіти та культури, 

ЗМІ 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 

 Організація фото-

виставки ,,Обличчя 

АТО. Герої серед 

нас”  

 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

Міський 

бюджет 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 
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комітету 

Новоселицької міської 

ради, заклади освіти 

та культури 

 Проведення 

інформаційно-

роз´яснювальної 

роботи із молоддю, 

військовим 

комісаріатом та 

представниками 

ЗМІ 

 

2022 - 

2025 

Відділ освіти 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

молоді та спорту  

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 

відділ цивільного 

захисту, НС та 

оборонно-

мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, 4 відділ 

Чернівецького 

РТЦКСП, заклади 

освіти та культури, 

ЗМІ 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Виховання у 

молоді 

національної 

свідомості 


