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Про міську програму розвитку 

патріотичного виховання школярів 

м. Глухова на 2016-2020 роки 

 

 

Розглянувши, поданий виконавчим комітетом міської ради, проект 

міської програми розвитку патріотичного виховання школярів м. Глухова на 

2016- 2020 роки, керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську програму розвитку патріотичного виховання 

школярів м. Глухова на 2016-2020 роки (додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування 

заходів вищезазначеної програми.  

3. Рішення міської ради від 25.08.2011 року № 215 «Про міську 

програму розвитку патріотичного виховання школярів м. Глухова на 2011-2015 

роки» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Організацію виконання міської програми розвитку патріотичного 

виховання школярів м. Глухова на 2016-2020 роки  покласти на відділ освіти 

міської ради (начальник відділу Васянович Л.Г.), а контроль - на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Терещенко І.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та 

соціального захисту населення (голова комісії Слінченко Л.В.) 

 

 

Секретар міської ради                                                          Н.І.Нанай 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

16.10.2015  № 976 

 

 

 

 

 

 
 МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ М. ГЛУХОВА  

НА 2016-2020  РОКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Паспорт  

міської програми розвитку патріотичного виховання школярів 

 м. Глухова на 2016-2020 роки (далі – Програма) 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Виконком міської ради 

2 Розробник  програми Відділ освіти Глухівської міської 

ради 

3 Співрозробники програми Фінансове управління міської ради 

4 Відповідальні виконавці 

програми 

Відділ освіти Глухівської міської 

ради, загальноосвітні навчальні 

заклади м. Глухова 

5 Учасники програми Відділ освіти Глухівської міської 

ради, загальноосвітні навчальні 

заклади м. Глухова 

6 Термін реалізації програми 2016-2020 р. р. 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

2386,1 тис грн. 

7.1. Кошти державного бюджету - 

7.2. Кошти міського бюджету 2369,1 тис грн. 

7.3 Інші джерела фінансування 17,0 тис грн. 

 

ІІ. Загальні положення. 
 

Патріотичне виховання  дітей та молоді – це комплексна  системна і 

цілеспрямована діяльність  навчальних закладів щодо формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України. 

Складовою частиною патріотичного виховання є військово-патріотичне 

виховання, зорієнтоване на формування у молоді готовності до захисту 

вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у 

Збройних Силах України. 
  

ІІІ. Мета та завдання програми. 
      

Мета програми – удосконалення  патріотичного виховання школярів міста. 

Реалізація цієї мети може бути досягнута через : 

- забезпечення функціонування кадетських класів на базі загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №6; 

- утвердження  в свідомості дітей та молоді  патріотичних цінностей, 

поваги до культурного та історичного минулого України; 

- формування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності; 



- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

- формування  високої патріотичної свідомості, національної гідності для 

виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту 

національних інтересів України; 

- створення системи шефських зв’язків військових частин і вищих 

навчальних закладів із навчальними закладами міста, в яких проводиться 

допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими 

громадськими організаціями патріотичного спрямування. 
 

Завданнями   патріотичного виховання є: 

- формування  любові до України,  глибоких патріотичних переконань, 

поваги до української мови, культури, історичного минулого, 

національних і бойових традицій, переконаності у неповторності нашої 

Батьківщини, гордості за незалежність держави; 

- виховання поваги до Конституції та   Законів України; 

- формування у школярів міста гордості та поваги до  державних символів 

України; 

- протидія викривленню та фальсифікації історії України та  історії 

Збройних Сил України, турбота про її об’єктивне висвітлення; 

-  всебічне підвищення престижу військової служби у лавах Збройних Сил  

України; 

- забезпечення військової професійної орієнтації учнів міста, формування і 

розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту української 

держави;  

- створення системи військово-патріотичного виховання. 
 

ІV. Основні напрямки реалізації програми. 
 

Реалізація програми передбачає: 

- продовження функціонування на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 кадетських класів та забезпечення їх функціонування за 

рахунок коштів міського бюджету; 

- залучення учнів навчальних закладів міста до науково-дослідницької 

роботи шляхом створення пошукових загонів для вивчення історії 

рідного краю, історичних надбань держави; 

- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників 

АТО, діячів культури, науки, спорту, які виявляють активну 

громадянську та патріотичну позицію; 

- доручення батьківської громадськості до популяризації досвіду 

патріотичного виховання; 

- сприяння роботі клубів, громадських організацій, які здійснюють 

патріотичне виховання молоді.    
 

 

 

 

 



 V. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми. 
 

5.1.Активізувати інформаційно - роз’яснювальну  роботу, зокрема проводити 

бесіди, лекції серед молоді щодо необхідності виконання свого 

конституційного обов’язку, виховання національної свідомості на героїко-

патріотичних традиціях минулого та сьогодення України, формування в 

свідомості юнаків необхідності захисту держави. 

Відділ освіти Глухівської міської ради,  

навчальні заклади міста 

2016-2020 роки 

 

5.2.Продовження функціонування на базі загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів № 6  кадетських класів. 

Відділ освіти Глухівської міської ради,  

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 6   

2016-2020 роки 

 

5.3.Щорічно виявляти та попередньо відбирати кандидатів до кадетського класу 

з числа випускників 4-х класів загальноосвітніх шкіл міста за результатами 

проведення співбесід та медичного обстеження. 

Відділ освіти Глухівської міської ради, 

навчальні заклади міста 

2016 - 2020 роки 

 

5.4.Щорічно проводити  навчально-польові збори з виконанням навчальних 

вправ зі стрілецької зброї. 

 

5.5.Залучити учнів кадетського класу до занять у гуртках, секціях, клубах 

військово-спортивного напрямку, занять з військово-фізичної підготовки, 

плавання, хореографії, військової етики.   

 

5.6.Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази  кадетських класів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6  

Відділ освіти Глухівської міської ради, 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 6   

2016-2020 роки 

 

5.7.Щорічно  проводити місячники оборонно-масової роботи до  Дня Збройних 

Сил України, Дня захисника України у навчальних закладах міста, зустрічі 

школярів міста з ветеранами  Другої світової війни та учасниками анти- 

терористичної операції, представниками військових частин. 

Відділ освіти Глухівської міської ради, 

навчальні заклади міста 

протягом 2016-2020 років 

 



5.8. Організація дослідницько-пошукової роботи «А ми тую славу збережемо» 

серед учнів 8-11 класів з метою  вивчення маловідомих сторінок Другої світової 

війни. 

Відділ освіти Глухівської міської ради, 

навчальні заклади міста 

2016-2020 роки 

 

 5.9. Проведення  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Відділ освіти Глухівської міської ради, 

навчальні заклади міста 

2016-2020 роки, травень 
  

VІ. Очікувані результати  програми. 
 

Реалізація програми сприятиме: 

-  створення ефективної  виховної системи патріотичного виховання дітей 

та молоді; 

- забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, збереження та 

вшанування національної пам’яті; 

- сприянню подальшого розвитку  пошуково-дослідницької роботи; 

- формуванню в учнів школи високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів України; 

- підвищенню престижу військово-професійної орієнтації учнів міста, 

формуванню і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до  служби 

у Збройних Силах України. 
 

VІІ. Порядок та обсяг фінансування  програми. 
 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування 

програми може корегуватися в залежності від фінансових можливостей 

бюджету. 

 



Фінансове забезпечення заходів програми 
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тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

1 Харчування учнів 

кадетського класу 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 

143,7  152,6  155,0  160,0  165,0  

2 Проведення польових 

зборів, оглядів 

конкурсів для учнів 

навчальних закладів 

міста 

9,04 1,0 9,6 1,0 9,6 1,0 9,8 1,5 9,8 1,5 

3 Фінансування гуртків, 

секцій, клубів 

військово-

патріотичного 

напрямку 

загальноосвітніх 

закладів міста 

68,5  73,4  82,5  93,8  93,8  

4 Проведення 

дослідницько-

пошукової роботи, 

інформаційно-

агітаційних заходів 

1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 2,5 1,5 2,5 

5 Заробітна плата 

вихователя 

кадетського класу 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 

170,1  204,1  230,0  261,2  261,2  

 Місцевий бюджет  392,7  440,7  478,1  526,3  531,3  

 Позабюджетні 

кошти 
 3,0  3,0  3,0  4,0  4,0 

 Усього за програмою 395,7 443,7 481,1 530,3 535,3 

Всього:  2386,1 тис. грн.  

Місцевий бюджет: 2369,1 тис. грн.  

Позабюджетні кошти: 17,0 тис. грн.  
 

 VІІІ. Термін дії програми. 

Програма діє протягом 2016-2020 років. 

 

 

Секретар міської ради                                                          Н.І.Нанай 


