
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення сесії обласної ради 

 
«Про внесення змін до обласної 

Програми  військово-патріотичного виховання  
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе 
більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 
патріотизму, яке є духовно-моральним і соціальним у своїй основі та залежить від 
соціального середовища, виховання. 

Однією із складових національно-патріотичного виховання молоді є 
формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та 
самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції. 
Формування здорової дитини сьогодні – це здорова нація завтра.  
 Враховуючи важливість участі учнівської молоді в спортивно-масових 
заходах, департаментом освіти і науки облдержадміністрації  підготовлено 
відповідний проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 
Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області 
на   2015-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30.07.2015 №24».    
 
2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою Проекту рішення є  вдосконалення  системи національно-
патріотичного виховання населення Миколаївської області. 
 
3. Правові аспекти. 
 

Проект рішення розроблений на виконання та з урахуванням:  
Указу Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи 

щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»; 
Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді, схваленої Указом Президента України від 25.10.2002 № 948; 
Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої 

спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства 
культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49; 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 
№ 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України»; 

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 13.06.2012 №687; 

наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 №276 «Про 
внесення змін до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-
патріотичну гру «Сокіл» («Джура»). 
 



4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів обласного бюджету Миколаївської області та місцевих бюджетів у межах 
наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
 

Головними виконавцями заходів Програми є  
 Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації; 
Миколаївський обласний військовий комісаріат (за узгодженням); Миколаївське 
обласне відділення (філія) з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;  обласний Центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (за узгодженням); 
Миколаївське обласне товариство сприяння обороні України (за узгодженням). 
 
6. Регіональний аспект 
 

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної 
одиниці. 
 
7. Громадське обговорення 
 

Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
 
8. Прогноз результатів 
 

Програма військово-патріотичного виховання населення забезпечить 
сприяння повноцінному фізичному розвитку молоді в процесі військово-
патріотичної та спортивної роботи; виховуванню активної життєвої позиції та 
морально-вольових якості; формуванню мотиваційних засад та переконанню у 
необхідності фізичного й військово-патріотичного  виховання як важливої 
складової здорового способу життя. 
 
9. Оприлюднення 
 

Проект рішення «Про внесення змін до обласної Програми військово-
патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки» 
оприлюднено на офіційному сайті Миколаївської обласної                                          
державної адміністрації 1 березня 2018 року  за посиланням 
http://www.mk.gov.ua/store/files/file/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%
D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf   

  
 
Директор департаменту                                      О.О. Удовиченко 
«______»_______________2018 року 
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