
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ  
 
 

 
Про внесення змін 
до обласної Програми 
військово-патріотичного 
виховання населення Миколаївської  
області на 2015-2020 роки  

____сесія сьомого 
скликання 
 

 
На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради  від  
18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами), з метою вдосконалення системи 
національно-патріотичного виховання населення Миколаївщини обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести до обласної Програми військово-патріотичного виховання 

населення Миколаївської області на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від від 30.07.2015  № 24 (зі змінами), зміни, що додаються. 

 
 
 
 

Голова обласної ради             В.В.  Москаленко 
 
 



 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

               __  березня 2018 року № __ 
 

 
Зміни, 

що вносяться до обласної Програми військово-патріотичного виховання 
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки 

 
 

 1. Внести зміни до розділу 2 «Робота з учнівською та студентською 
молоддю в навчальних закладах» додатка 2 до Програми «Заходи з виконання 
Програми  військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області 
на  2015-2020 роки» виклавши  пункт 2.10. у такій редакції:   
 
«Проведення Спартакіади, Гімназіади, Універсіади, навчально-тренувальних 
зборів, змагань з військово-прикладних видів спорту, ігор оборонно-масової і 
військово-патріотичної спрямованості».  
 

Департамент освіти і науки  
Миколаївської облдержадміністрації, 
Миколаївське обласне відділення 
(філія) з фізичного виховання та 
спорту Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України, 
Миколаївський обласний військовий 
комісаріат (за узгодженням), 
Миколаївський обласний військовий 
комісаріат (за узгодженням), 
Миколаївська обласна організація 
товариства сприяння обороні 
України (за узгодженням). 
 
2018-2020 роки». 
 

   2.  Внести зміни до додатку 3 до Програми «Орієнтовний обсяг 
фінансування окремих заходів Програми», виклавши рядок 4 у такій редакції:  

« 
Заходи, які 

спрямовуються на 
виконання завдань 

Програми  

Виконавці заходу  Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів  
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Проведення Департамент освіти  

і науки  
Всього 975 15 15 315 315 315 
У тому       



Спартакіади, 
Гімназіади, 
Універсіади, 
навчально-
тренувальних 
зборів, змагань з 
військово-
прикладних 
видів спорту, 
ігор оборонно-
масової і 
військово-
патріотичної 
спрямованості 

облдержадміністра-
ції, Миколаївське 
обласне відділення 
(філія) з фізичного 
виховання та 
спорту Комітету з 
фізичного 
виховання та 
спорту 
Міністерства освіти 
і науки України, 
Миколаївський 
обласний 
військовий 
комісаріат (за 
узгодженням), 
Миколаївська 
обласна організація 
товариства 
сприяння обороні 
України (за 
узгодженням) 

числі 
кошти: 
обласного 
бюджету 

975 15 15 315 315 315 

інших 
місцевих 
бюджетів  

      

інші 
джерела  

      

          » 
 3.  Внести зміни до додатку 3 до Програми «Орієнтовний обсяг 
фінансування окремих заходів Програми», виклавши рядок 10 у такій редакції:  

« 
Заходи, які 

спрямовуються на 
виконання завдань 

Програми  

Виконавці заходу  Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів  
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Проведення І, ІІ 
етапів та участь у 
ІІІ етапі 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької 
військово-
патріотичної гри 
«Сокіл» 
(«Джура») 

Департамент освіти  
і науки  
облдержадміністра-
ції, 
Миколаївський 
обласний Центр 
туризму, 
краєзнавства та 
екскурсій учнівської 
молоді, 
Миколаївська  
обласна організація 
Товариства 
сприяння обороні 
України, громадська 
організація «Центр 
тактико-спеціальної  
 підготовки», Спілка 
військових  
добровольців (за 
узгодженням). 

Всього 1275 135 135 335 335 335 
У тому 
числі 
кошти: 

      

обласного 
бюджету 

1275 135 135 335 335 335 

інших 
місцевих 
бюджетів  

      

інші 
джерела  

      

 
 
Директор департаменту                                                       О.О. Удовиченко                                                    

      
 



Пропозиції щодо внесення змін до Програми  
військово-патріотичного виховання населення у Миколаївській області 

 
 
 

 Чинна редакція  Пропоновані зміни  Обґрунтування  
 

 
 

1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Проведення Спартакіади, змагань з 
військово-прикладних видів спорту, 
навчально-тренувальних зборів,  
ігор оборонно-масової і військово-
патріотичної спрямованості».  

 
 
 

 

Внести зміни до розділу 2 «Робота з 
учнівською та студентською молоддю 
в навчальних закладах» додатка 2 до 
Програми «Заходи з виконання 
Програми  військово-патріотичного 
виховання населення Миколаївської 
області на  2015-2020 роки» виклавши  
пункт 2.10. у такій редакції:   
 
«Проведення Спартакіади, Гімназіади, 
Універсіади, змагань з військово-
прикладних видів спорту, ігор 
оборонно-масової і військово-
патріотичної спрямованості».  
 

 
 

 
Система організації роботи з 
національно-патріотичного виховання 
потребує вдосконалення шляхом 
участі учнівської молоді в спортивно-
масових заходах 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
2. Внести зміни до додатку 3 до Програми «Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів Програми», виклавши 
рядок 4 у новій редакції. 

      Стара редакція 
Проведення Спартакіади, змагань з 
військово-прикладних видів спорту, 
ігор оборонно-масової і військово-
патріотичної спрямованості  

Департамент освіти, науки та 
молоді облдержадміністрації,  
відділ з питань фізичної 
культури і спорту 
облдержадміністрації, 
Миколаївський обласний 
військовий комісаріат (за 
узгодженням),Миколаївська 
обласна організація товариства 
сприяння обороні України (за 
узгодженням) 

Усього 75  15 15 15 15 15 
У тому числі 
кошти: 

       

обласного 
бюджету 

75  15 15 15 15 15 

місцевих бюджетів        

інших джерел 
фінансування 

 

       

 
    Нова редакція  

Заходи, які спрямовуються на виконання 
завдань Програми  

Виконавці заходу  Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів  
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Проведення Спартакіади, Гімназіади, 
Універсіади, навчально-тренувальних зборів,  
змагань з військово-прикладних видів спорту, 

Департамент освіти  і науки  
облдержадміністрації, 
Миколаївське обласне відділення 

Всього 975 15 15 315 315 315 

У тому 
числі 

      



 

 

3.  Внести зміни до додатку 3 до Програми «Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів Програми», виклавши 
рядок 10 у новій редакції. 

Стара редакція  
Заходи, які спрямовуються на 
виконання завдань Програми  

Виконавці заходу  Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів  
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведення І, ІІ етапів та участь у ІІІ 
етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). 

Департамент освіти  і науки  
облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний Центр 
туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді, 
Миколаївська  обласна 
організація Товариства сприяння 
обороні України, громадська 
організація «Центр тактико-
спеціальної  

Всього 1905  135 135 635 635 635 

У тому 
числі 
кошти: 

       

обласного 
бюджету 

1905  135 135 635 635 635 

інших 
місцевих 
бюджетів  

       

ігор оборонно-масової і військово-
патріотичної спрямованості 

(філія) з фізичного виховання та 
спорту Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України, 
Миколаївський обласний 
військовий комісаріат (за 
узгодженням),Миколаївська 
обласна організація товариства 
сприяння обороні України (за 
узгодженням) 

кошти: 

обласного 
бюджету 

975 15 15 315 315 315 

інших 
місцевих 
бюджетів  

      

інші 
джерела  

      



 підготовки», Спілка військових  

добровольців (за узгодженням). 

інші 
джерела  

       

 

      Нова редакція 

Заходи, які спрямовуються на 
виконання завдань Програми  

Виконавці заходу  Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів  
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведення І, ІІ етапів та участь у ІІІ 
етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). 

Департамент освіти  і науки  
облдержадміністрації 

Миколаївський обласний Центр 
туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді, 
Миколаївська  обласна 
організація Товариства сприяння 
обороні України, громадська 
організація «Центр тактико-
спеціальної  

 підготовки», Спілка військових  

добровольців (за узгодженням). 

Всього 1275  135 135 335 335 335 

У тому 
числі 
кошти: 

       

обласного 
бюджету 

1275  135 135 335 335 335 

інших 
місцевих 
бюджетів  

       

інші 
джерела  

       

 

Директор департаменту                                                                                                         О.О. Удовиченко 
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