ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від _______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про
затвердження
Програми
національно-патріотичного виховання дітей
та
молоді
Хмельницької
міської
територіальної громади на 2022-2026 роки
Розглянувши пропозицію комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики,
гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, з
метою створення необхідних умов для задоволення якісних потреб населення, інноваційного
розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та керуючись
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
Кривака М. М. та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони
здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства,
свободи слова та інформації.

Міський голова

О. СИМЧИШИН

ПОГОДЖЕНО :
Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

Заступник міського голови

М. КРИВАК

В. о. директора Департаменту освіти та науки

О. КШАНОВСЬКА

Начальник фінансового управління

С. ЯМЧУК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

Голова комісії з питань охорони здоров’я,
соціальної політики, гуманітарних питань та
розвитку громадянського суспільства, свободи
слова та інформації

С. ЗОЛОТУХІН

Додаток 1 до Програми
ПАСПОРТ
Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Хмельницької
міської територіальної громади на 2022-2026 роки

1.

Назва Програми

2.

Головний розробник

3.

Співрозробники Програми

4.

Підстава для розробки
Програми

Програма з національно-патріотичного виховання дітей
та молоді Хмельницької міської територіальної громади
на 2022-2026 роки
Департамент освіти та науки Хмельницької міської
ради
Громадська
організація
«Хмельницьке
міське
товариство української мови імені Тараса Шевченка»
«Просвіта», управління культури і туризму, управління
молоді та спорту, комунальна установа Хмельницької
міської
ради
«Центр
професійного
розвитку
педагогічних працівників»
 Конституція України;
 Декларація про державний суверенітет України;
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145VIII;
 Закон України «Про повну загальну середню
освіту» від 16.01.2020 № 463-IX;
 Закон України «Про дошкільну освіту» від
11.07.2001 № 2628-III;
 Закон України «Про позашкільну освіту» від
22.06.2000 № 1841-III;
 Закон України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР
 Закон України «Про правовий статус та
вшанування пам’яті борців за незалежність України
у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII;
 Закон України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 №
317-VIII;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
 Указ Президента України «Про стратегію
національно-патріотичного
виховання»
від
18.05.2019 № 286;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання на
період до 2025 року та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» від
30.06.2021 № 673;
 Концепція національно-патріотичного виховання в
системі освіти України, затверджена Наказом

5.

Мета Програми

6.

Перелік пріоритетних
завданьПрограми

7.

Виконавці Програми

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
№ 641, зі змінами
Удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної
політики національно-патріотичного виховання на
території
Хмельницької
міської
територіальної
громади, шляхом формування та утвердження
української національної громадянської ідентичності на
основі єдиних суспільно-державних (національних) і
загальнолюдських цінностей, принципів любові і
гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки
та досягнення; виховання готовності до захисту
державної незалежності і територіальної цілісності
України, зокрема українського кордону, усвідомлення
громадянського обов’язку із розвитку успішної країни і
територіальних громад та забезпечення власного
благополуччя в ній
- утвердження в свідомості і почуттях особистості
патріотичних цінностей, переконань і поваги до
культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси –
культивування ставлення до солдата як до захисника
Вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною
свободою, правами людини та її патріотичною
відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного
досвіду на основі готовності до участі в процесах
державотворення, спроможності дотримуватись
законів та захищати права людини, готовності взяти
на себе відповідальність, здатності розв’язувати
конфлікти відповідно до демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших
народів, культур і традицій;
- спонукання зростаючої особистості до активної
протидії українофобству, аморальності, сепаратизму,
шовінізму, нацизму
Департамент освіти та науки, громадська організація
«Хмельницьке міське товариство української мови
імені Тараса Шевченка» «Просвіта», управління
організаційно-інформаційної роботи та контролю,
управління культури і туризму, управління молоді та
спорту, комунальна установа Хмельницької міської
ради «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників», комунальна установа «Агенція розвитку
Хмельницького», комунальна установа «Молодіжний
центр», управління охорони здоров'я, служба у справах
дітей, відділ ювенальної превенції Головного
управління національної поліції в Хмельницькій
області, Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького,
централізована бібліотечна системи

Термін реалізації Програми
Джерела фінансування
заходів Програми
10. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми
8.
9.

2022-2026
Бюджет Хмельницької міської територіальної громади
(далі – бюджет громади)
8730,0 тис. грн

Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

В.о. директора Департаменту освіти та науки

О. КШАНОВСЬКА

Додаток
до рішення сесії міської ради
від ____12.2021 №______

ПРОГРАМА
З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2022-2026 РОКИ
І. Загальна характеристика
Програма з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Хмельницької
міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) є однією із програм
освітньо-культурного розвитку громади, розроблена на виконання вимог Конституції
України, Декларації про державний суверенітет України, Закону України «Про освіту» від
05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020
№ 463-IX, Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, Закону
України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III, Закону України «Про
професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, Закону України «Про
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від
09.04.2015 № 314-VIII, Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Указу Президента України «Про стратегію
національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286, Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України» від 30.06.2021 № 673, Концепції національно-патріотичного
виховання в системі освіти України, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015 № 641, зі змінами.
Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання національнопатріотичного виховання на 2022-2026 роки, конкретизує механізми, основні заходи
реалізації, терміни виконання Програми.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним
вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії,
свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності
до змін.
Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження
громадянської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження
волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію,
міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в
особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву
патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв
українського народу.
Тому сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що
Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які

виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже
ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси
вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.
В умовах сьогодення, коли на Сході України триває російсько-українська війна,
особливого значення набуває ознайомлення з прикладами героїчної боротьби українського
народу за державну незалежність протягом усього історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ
століттях.
На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації,
втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає
нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів,
спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового
українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.
Відтак, враховуючи всі обставини, виникає гостра потреба у розробці Програми, яка б
визначала нову стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу виховання суб’єкта
громадянського суспільства, громадянина-патріота України.
Реалізація заходів Програми базується на основі принципів національної
самобутності, консолідації навколо спільного майбутнього, національної державності
українського народу, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування
спільних ціннісних орієнтирів через дієву участь у процесі розбудови Української держави
та сприятиме зміцненню україномовного, національно-патріотичного середовища на рівні
нашої громади.
ІІ. Мета та завдання Програми
Метою Програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики
національно-патріотичного виховання на території Хмельницької міської територіальної
громади, шляхом формування та утвердження української національної громадянської
ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) і загальнолюдських
цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та
досягнення; виховання готовності до захисту державної незалежності і територіальної
цілісності України, зокрема українського кордону, усвідомлення громадянського обов’язку із
розвитку успішної країни і територіальних громад та забезпечення власного благополуччя в
ній.
Основними завданнями Програми є:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і
поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата
як до захисника Вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
патріотичною відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до
участі в процесах державотворення, спроможності дотримуватись законів та захищати
права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати
конфлікти відповідно до демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності,
сепаратизму, шовінізму, нацизму.

-

ІІІ. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:
практичну реалізацію вимог нормативно-правових актів щодо виховання українських

-

-

-

патріотів;
підтримку представників освітніх, мистецьких колективів, громадських об’єднань,
військових підрозділів, які популяризують продукти (національні фільми, кінохроніка,
телепередачі, музичне відео тощо) національно-патріотичного, морально-духовного та
військово-патріотичного тематичного спрямування;
сприяння формуванню дієвого патріотизму в освітньому середовищі;
формування в учнів готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та
обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби,
вшанування пам’яті захисників України.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем Програми
Розв’язання проблеми можливе шляхом:
реалізації державної політики, як пріоритетного засобу у формуванні української
національної ідентичності підростаючого покоління;
здійснення системи заходів, щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного
виховання та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми
Програма реалізується протягом 2022-2026 років і не поділяється на етапи, так як
заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один
від одного.
Фінансування Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки планується за рахунок
коштів бюджету громади на відповідний рік з урахуванням його уточнень. Можливе
залучення благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених
законодавством.
Секретар міської ради

В.о. директора Департаменту освіти та науки

В. ДІДЕНКО

О. КШАНОВСЬКА

ЗМІСТ
заходів програми
з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
І. Моніторингові дослідження стану виховного процесу та формування єдиного
медіапростору у сфері національно-патріотичного виховання
ІІ. Формування національної свідомості та самосвідомості дітей та учнівської молоді
ІІІ. Формування правосвідомого громадянина України
ІV. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на
формування у молоді готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та
обороні України та підвищення престижу військової служби
V. Становлення духовно-моральних цінностей як гармонійної основи процесу
формування світогляду дітей та учнівської молоді

Додаток 2 до Програми

Основні заходи Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Хмельницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки

№
з/п

1

2

3

4

5

6

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

1. Моніторингові дослідження стану виховного процесу та формування єдиного медіапростору
у сфері національно-патріотичного виховання
Моніторинг рівня сформованості національно-патріотичної свідомості
2022-2026
Департамент освіти та
Без
у дітей та учнівської молоді закладів освіти Хмельницької міської
науки
фінансування
територіальної громади
Моніторинг рівня сформованості морально-духовного рівня свідомості
2022-2026
Департамент освіти та
Без
у дітей та учнівської молоді закладів освіти Хмельницької міської
науки
фінансування
територіальної громади
Моніторинг стану мережі музеїв та етнографічних кімнат у закладах
2022-2026
Департамент освіти та
Без
освіти та культури
науки, управління
фінансування
культури і туризму
Систематичне вивчення, узагальнення та поширення досвіду
2022-2026
Департамент освіти та
Без
організації і проведення виховної роботи в закладах освіти
науки, комунальна
фінансування
установа Хмельницької
міської ради «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників»
Систематичне висвітлення проведених заходів на сайтах закладів
2022-2026
Департамент освіти та
Без
освіти і Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та у
науки
фінансування
соціальних мережах
Розміщення матеріалів правового змісту на офіційному сайті
2022-2026
Департамент освіти та
Без
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та закладів
науки
фінансування
освіти Хмельницької міської територіальної громади

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень

7

Створення банку сучасних українських фільмів про визвольні рухи
українського народу

2022-2026

8

Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних
передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки учасників
АТО/ООС, учасників Революції Гідності
Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних
передач, публікації матеріалів на морально-етичні теми

2022-2026

9

10

1
2

3

комунальна установа
Хмельницької міської ради
«Центр професійного
розвитку педагогічних
працівників»

Управління організаційноінформаційної роботи та
контролю, МТРК «Місто»
2022-2026
Управління організаційноінформаційної роботи та
контролю, МТРК «Місто»
Створення освітніх веб-ресурсів національно-патріотичного
2022-2026
комунальна установа
спрямування
Хмельницької міської ради
«Центр професійного
розвитку педагогічних
працівників»
2. Формування національної свідомості та самосвідомості дітей та учнівської молоді
Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів у сфері
2022-2026
Департамент освіти та
національно-патріотичного виховання
науки
Організація та проведення заходів щодо реалізації Стратегії
2022-2026
Департамент освіти та
національно-патріотичного виховання та Концепції національнонауки
патріотичного виховання в системі освіти України
Розроблення та апробація курсу за вибором «Хмельницькознавство»
2022-2026
Департамент освіти та

науки, комунальна
установа «Агенція
розвитку
Хмельницького»
4

5

Модернізація та реалізація освітніх проєктів національнопатріотичного спрямування:
- «Місто-діти-влада»;
- «Слово нації»;
- «Україна починається з нас»;
- «Молода еліта міста»
Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу
української мови, культури, історичної пам’яті, інтеграції

Без
фінансування

Без
фінансування
Без
фінансування
Без
фінансування

Без
фінансування
Без
фінансування
Бюджет
громади

275,0

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму

Бюджет
громади

400,0

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління

Бюджет
громади

130,0

патріотичного виховання в освітній процес

6

7

8

9

Організація і проведення заходів, присвячених героїчним подвигам
українських воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і
незалежність України, із залученням учасників та ветеранів АТО/ООС,
зокрема:
- до Дня Соборності та Свободи України;
- до Дня пам'яті героїв Крут;
- до Дня Героїв Небесної Сотні
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;
- до Дня українського добровольця
- до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
- до Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
- до Дня Героїв;
- до Дня визволення України;
- До Дня Українського козацтва, Дня створення УПА, Дня
захисників та захисниць України;
- до Дня Гідності та Свободи;
- до Дня пам’яті жертв Голодомору («Запали свічку»)
Організація та проведення конкурсів письмових есе, фотографій та
відеороликів, в тому числі у соціальних мережах, на тему патріотизму

2022-2026

Забезпечення встановлення меморіальних дощок у закладах освіти, в
яких навчалися загиблі (померлі) особи, які брали участь в АТО/ООС,
учасники Революції Гідності
Впровадження у виховний процес різних форм проведення заходів
національно-патріотичного спрямування із залученням учасників
освітнього процесу (тренінги, майстер-класи, вебінари, проєкти,
табори, семінари, засідання за круглим столом, конференції, форуми,
акції, челенджі, флеш-моби та ін.)

2022-2026

2022-2026

2022-2026

культури і туризму, ГО
«Хмельницьке міське
товариство української
мови імені Тараса
Шевченка» «Просвіта»
Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму, ГО
«Хмельницьке міське
товариство української
мови імені Тараса
Шевченка» «Просвіта»,
комунальна установа
«Молодіжний центр»

Без
фінансування

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму
Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

Департамент освіти та
науки, ГО «Хмельницьке
міське товариство
української мови імені
Тараса Шевченка»
«Просвіта», комунальна

Без
фінансування

Без
фінансування

Організація та проведення міського етапу предметної олімпіади з
історії України та Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (наукове
відділення Історії. Секції: «Історія України», «Археологія»,
«Етнологія», «Історичне краєзнавство»; наукове відділення філософії
та суспільствознавства. Секція «Філософія», «Правознавство»,
«Теологія, релігієзнавство та історія релігії»); зосередження уваги на
героїко-патріотичній тематиці
Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників з
урахуванням завдань національно-патріотичного виховання

2022-2026

12

Залучення дітей, учнів/вихованців закладів освіти у міжнародних,
Всеукраїнських, регіональних та міських проєктах, акціях, конкурсах,
фестивалях патріотичного спрямування

2022-2026

13

Забезпечення співпраці закладів освіти Хмельницької міської
територіальної громади з соціальними інститутами, волонтерськими та
громадськими організаціями з питань виховання громадянина-патріота
Співпраця з радою міського учнівського самоврядування «Нова
генерація міста» з питань національно-патріотичного виховання
Здійснення підтримки громадських ініціатив щодо створення
українського патріотичного мистецького продукту

2022-2026

10

11

14
15

установа «Молодіжний
центр», комунальна
установа Хмельницької
міської ради «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників»
Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

Комунальна установа
Хмельницької міської ради
«Центр професійного
розвитку педагогічних
працівників»
Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму, ГО
«Хмельницьке міське
товариство української
мови імені Тараса
Шевченка» «Просвіта», КУ
«Молодіжний центр»
Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

2022-2026

Департамент освіти та
науки

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму

Без
фінансування
Без
фінансування

2022-2026

Бюджет
громади

Без
фінансування

100,0

16

Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проєкти) у закладах
освіти Хмельницької міської територіальної громади

17

Розширення мережі гуртків пластового, скаутського, туристсько2022-2026
краєзнавчого, військово-патріотичного та гуманітарного напрямків у
закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади
Модернізація мережі музеїв при закладах освіти громади; поповнення
2022-2026
Департамент освіти та
їх фондів фото, речовими пам’ятками, архівними документами та
науки
матеріалами пошукової роботи учнів та студентської молоді
Створення сучасних пересувних музейних виставок, творчих
2022-2026
Департамент освіти та
презентацій обдарованої молоді міста (персональні виставки, виставки
науки, управління
авторських робіт) з історії українського національно-визвольного руху
культури і туризму
Поповнення фондів шкільних та міських бібліотек творами,
2022-2026
Централізована бібліотечна
присвяченими історії національно-визвольної боротьби, історії
системи
становлення та розвитку українського суспільства
3. Формування правосвідомого громадянина України
Організація та проведення семінарів, тренінгів, практикумів для
2022-2026
Департамент освіти та
педагогічної та батьківської громадськості з метою ефективного
науки, комунальна
попередження небезпечних залежностей злочинності, запобігання
установа Хмельницької
дитячій бездоглядності у дитячому та підлітковому середовищі
міської ради «Центр

18

19

20

1

2022-2026

Департамент освіти та
науки, комунальна
установа «Молодіжний
центр»
Департамент освіти та
науки

Без
фінансування
Бюджет
громади

1000,0

Бюджет
громади

500,0

Без
фінансування
Без
фінансування
Без
фінансування

професійного розвитку
педагогічних
працівників»
2

Активізація роботи щодо розширення напрямів співробітництва
закладів освіти громади із медичними установами, службами у справах
дітей, відділом ювенальної превенції поліції з питань превентивноправового виховання дітей та учнівської молоді

2022-2026

3

Організація та проведення профілактичних заходів, спрямованих на
зменшення асоціальних проявів в учнівському середовищі

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління охорони
здоров'я, служба у справах
дітей, відділ ювенальної
превенції Головного
управління національної
поліції в Хмельницькій
області
Департамент освіти та
науки, служба у справах
дітей, відділ ювенальної
превенції Головного

Без
фінансування

Без
фінансування

управління національної
поліції в Хмельницькій
області
Департамент освіти та
науки, служба у справах
дітей, відділ ювенальної
превенції Головного
управління національної
поліції в Хмельницькій
області
Департамент освіти та
науки
Департамент освіти та
науки, служба у справах
дітей

4

Проведення заходів з питань протидії булінгу у дитячому та
підлітковому середовищі

2022-2026

5

Здійснення внутрішкільного обліку дітей, схильних до злочинів та
правопорушень, асоціальних проявів, бродяжництва
Продовження роботи по психологічній та соціально-педагогічній
реабілітації дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій
ситуації, соціально незахищених дітей
Організація та проведення інформаційно-пропагандистських і
тематичних акцій, конкурсів, виховних заходів з питань профілактики
правопорушень серед учнів/вихованців закладів освіти

2022-2026

2022-2026

Департамент освіти та
науки, комунальна
установа «Молодіжний
центр»

Без
фінансування

Забезпечення проведення тижнів та місячників правової освіти,
спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності,
усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації
своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків
Сприяння створенню «Шкільних служб медіації»

2022-2026

Департамент освіти та
науки, ювенальна поліція

Без
фінансування

6

7

8

9

1

2

2022-2026

Без
фінансування

Без
фінансування
Без
фінансування

200,0

Департамент освіти та
Без
науки
фінансування
4. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування у молоді готовності до захисту України, громадського
сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової служби
Організація та проведення заходів щодо реалізації Указу Президента
2022-2026
Департамент освіти та
Без
України від 25.10.2002 № 948 «Про Концепцію допризовної
науки
фінансування
підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (із змінами)
Впровадження наукових новацій, кращого досвіду з питань військово2022-2026
Департамент освіти та
Без
патріотичного виховання учнів в практику роботи закладів освіти
науки, комунальна
фінансування
установа Хмельницької
міської ради «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників»
2022-2026

3

Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих
столів, робочих зустрічей для вчителів «Захисту України» закладів
загальної середньої освіти та закладів професійної (професійнотехнічної) освіти з питань військово-патріотичного виховання

2022-2026

4

Сприяння залученню науково-педагогічного складу Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, офіцерів військових частин, воїнів АТО (ООС) до
проведення практичних занять із військової підготовки у закладах
загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної
громади

2022-2026

5

Організація проведення науково-практичних конференцій та
тематичних семінарів з питань військово-патріотичного виховання із
залученням представників місцевих органів виконавчої влади, а також
членів громадських, волонтерських та військово-патріотичних
організацій

2022-2026

6

Активізація профорієнтаційної роботи серед учнів закладів освіти на
подальшу службу в Збройних силах України, Державній прикордонній
службі та інших військових формуваннях, створених відповідно до
чинного законодавства, шляхом проведення конкурсів, вікторин,
змагань тощо

2022-2026

7

Організація та проведення навчально-польових занять (зборів) на базі
Національної Академії державної прикордонної служби України ім.
Богдана Хмельницького

2022-2026

8

Організація і проведення міського етапу та участь в обласному етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

2022-2026

Департамент освіти та
науки, комунальна
установа Хмельницької
міської ради «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників»
Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького, військові
частини
Департамент освіти та
науки, комунальна
установа Хмельницької
міської ради «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників»
Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького, військові
частини
Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького
Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби

Без
фінансування

Без
фінансування

Без
фінансування

Без
фінансування

Без
фінансування

Бюджет
громади

575,0

9
10

11

12
13
14

15

16

України імені Богдана
Хмельницького, військові
частини
Департамент освіти та
науки
Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького, військові
частини
Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

Департамент освіти та
науки
Департамент освіти та
науки
Департамент освіти та
науки, військові частини

Без
фінансування
Без
фінансування
Без
фінансування

2022-2026

Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

2022-2026

Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

Організація та проведення міської спартакіади допризовної молоді
«Юні козаки Поділля» до Дня українського козацтва
Організація та проведення міських змагань з кульової стрільби серед
допризовної молоді до Дня Збройних сил України

2022-2026

Організація та проведення уроків мужності і милосердя під девізом
«Борімося – поборемо!» за участю представників військових частин,
Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, волонтерських організацій, учасників
бойових дій, ветеранів, учасників Революції Гідності, бійців АТО
(ООС), членів сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців АТО
(ООС)
Організація та проведення місячника військово-патріотичного
виховання та оборонно-масової роботи в закладах освіти
Сприяння проведенню днів цивільного захисту та тижнів безпеки у
закладах освіти
Організація проведення «Дня відкритих дверей» у військових
частинах, проведення показів військової техніки, озброєння та
стрілецької зброї на території місця дислокації військових частин
Проведення приписки юнаків старшого шкільного віку до призовної
дільниці Хмельницького об’єднаного міського територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
Залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів,
пам’ятників, інших поховань захисників Вітчизни

2022-2026

2022-2026

2022-2026
2022-2026
2022-2026

Бюджет
громади
Бюджет
громади

200,0
100,0

17

Організація військово-патріотичних таборів з денним перебуванням
для учнівської молоді 5-8 класів

2022-2026

18

Оновлення матеріально-технічної бази кабінетів «Захист України»

2022-2026

1

2
3

4

Департамент освіти та
науки, Національна
академія Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького

Бюджет
громади

250,0

Департамент освіти та
Бюджет
5 000,0
науки
громади
5. Становлення духовно-моральних цінностей як гармонійної основи процесу формування світогляду дітей та учнівської молоді
Впровадження у виховний процес різних форм проведення заходів
2022-2026
Департамент освіти та
Без
морально-духовного спрямування із залученням учасників освітнього
науки, комунальна
фінансування
процесу (тренінги, майстер-класи, вебінари, проєкти, табори, семінари,
установа Хмельницької
засідання за круглим столом, конференції, форуми, акції, челенджі,
міської ради «Центр
флеш-моби та ін.)
професійного розвитку
педагогічних працівників»
Модернізація роботи міської педагогічної студії «Відродження» з
2022-2026
Департамент освіти та
Без
питань морально-духовного виховання
науки
фінансування
Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу2022-2026
Департамент освіти та
Без
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Мала академія наук
науки
фінансування
(наукове відділення Філософії та суспільствознавства: Секція
«Філософія», «Соціологія», «Теологія, релігієзнавство та історія
релігії»)
Організація і проведення заходів, присвячених родинним та обрядовим
2022-2026
Департамент освіти та
Без
святам, зокрема:
науки, управління
фінансування
- Новорічні свята:
культури і туризму, ГО
- Різдвяні свята;
«Хмельницьке міське
- До Міжнародного жіночого дня;
товариство української
- До Дня захисту дітей;
мови імені Тараса
- До Дня матері;
Шевченка» «Просвіта»,
- До Міжнародного дня сім'ї;
комунальна установа
- До Дня батька;
«Молодіжний центр»
- До Дня Святого Миколая;
- До Дня Покрови Пресвятої Богородиці;
- До Дня родини

5

Впровадження у виховний процес різних форм проведення заходів
морально-духовного спрямування (тренінги, майстер-класи, вебінари,
проєкти, табори, семінари, засідання за круглим столом, конференції,
форуми, акції, челенджі, флеш-моби та ін.) із залученням батьківської
громадськості, з метою утвердження традиційних сімейних цінностей
та налагодження співпраці з батьками

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму, ГО
«Хмельницьке міське
товариство української
мови імені Тараса
Шевченка» «Просвіта»,
комунальна установа
«Молодіжний центр»

Без
фінансування

6

Запобігання проявам дискредитації і профанації національнопатріотичних засад, ксенофобії, українофобії, расової та етнічної
нетерпимості в засобах масової інформації, соціальних мережах,
творах культури і мистецтва шляхом моніторингу засобів масової
інформації та налагодження співпраці з правоохоронними органами з
даного питання

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму,
управління
організаційноінформаційної роботи та
контролю,

Без
фінансування

7

8

9

Хмельницький відділ
поліції в
м. Хмельницький
Департамент освіти та
науки

Розширення мережі гуртків художньо-естетичного, мистецького та
соціально-реабілітаційного напрямків у закладах освіти Хмельницької
міської територіальної громади
Впровадження гендерної політики у закладах освіти та культури
Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Без
фінансування

2022-2026

Департамент освіти та
науки, управління
культури і туризму

Без
фінансування

Організація дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних та
різдвяних свят із дотриманням традицій українського народу

2022-2026

Департамент освіти та
науки

Без
фінансування

Разом

В.о. директора Департаменту освіти та науки

О. КШАНОВСЬКА

8730,0

