
Про внесення на розгляд Одеської міської ради 

проекту рішення «Про внесення змін до 

Міської цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді міста 

Одеси «Я – одесит, патріот України» на    

2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

Одеської міської ради від 16 березня 2016 року 

№ 436-VII» 

 

 Відповідно до ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських 

цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року 

№ 1115, з метою сприяння розвитку комплексної системи громадянського та 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста, виконавчий 

комітет Одеської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

  1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення               

«Про внесення змін до Міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України»             

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від              

16 березня 2016 року № 436-VII» (додається). 
 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 
  

 

Міський голова                                                                   Г. Труханов 

  

    
 
Керуюча справами         О. Оніщенко 



ПОГОДЖЕНО: 

 
 
 

Перший заступник  

міського голови        А.Й. Орловський  

 

 

 

Заступник міського голови      П.В. Вугельман  

 

 

Заступник міського голови -  

директор департаменту фінансів     С.М. Бедрега 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку         С.М. Тетюхін 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

Головний спеціаліст сектору  

підготовки документів загального  

відділу департаменту документально- 

організаційного забезпечення      Н.М. Сорокіна  

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради       О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

Вик. Буйневич О.В.  

725-35-93 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Одеської міської ради  

від  

№  

 

Про внесення змін до Міської цільової 

програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді міста Одеси            

«Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням Одеської міської 

ради від 16 березня 2016 року № 436-VII 
 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку 

розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови 

від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою сприяння розвитку комплексної 

системи громадянського та національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста, Одеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  
 

  1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот 

України» на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 

від 16 березня 2016 року № 436-VII:  

1.1. Викласти розділ 2 «Паспорт Програми» у новій редакції        

(додаток 1). 

1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської 

цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки» у новій 

редакції (додаток 2).  

1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та заходи 

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки» у новій редакції 

(додаток 3).  

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.  
 

 

Міський голова                                                                                  Г. Труханов  

 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

 

Керуюча справами         О. Оніщенко 



   

Додаток 1 

до рішення Одеської міської ради  

від   

№  

 

2. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради 

2. Розробник Програми  

 

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради 

3. Співрозробники Програми  

 

Департамент внутрішньої політики 

Одеської міської ради, департамент 

інформації та зв’язків з 

громадськістю Одеської міської ради, 

департамент культури та туризму 

Одеської міської ради, департамент 

оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними 

органами Одеської міської ради, 

департамент міського господарства 

Одеської міської ради, департамент 

праці та соціальної політики Одеської 

міської ради, управління з фізичної 

культури та спорту Одеської міської 

ради, управління з питань охорони 

об’єктів культурної спадщини 

Одеської міської ради, управління 

реклами Одеської міської ради,   

районні адміністрації Одеської 

міської ради, Молодіжна рада при 

Одеському міському голові, Одеська 

міська рада ветеранів, молодіжні 

громадські організації, ветеранські 

громадські організації, громадські 

козацькі організації, скаутські 

організації, об’єднання ветеранів-

інтернаціоналістів та бійців – 

ветеранів АТО, Всесвітній клуб 

одеситів, військові комісаріати, 

організації ССОУ 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради 

5. Виконавці Програми  

 

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради, департамент 



   

внутрішньої політики Одеської 

міської ради, департамент  інформації 

та зв’язків з громадськістю Одеської 

міської ради, департамент культури 

та туризму Одеської міської ради, 

департамент оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Одеської 

міської ради, департамент праці та 

соціальної політики Одеської міської 

ради, департамент міського 

господарства Одеської міської ради, 

управління з фізичної культури та 

спорту Одеської міської ради,  

управління з питань охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської 

міської ради, управління реклами 

Одеської міської ради, районні 

адміністрації Одеської міської ради, 

Молодіжна рада при Одеському  

міському голові, Одеська міська рада 

ветеранів, молодіжні громадські 

організації, ветеранські громадські 

організації, громадські козацькі 

організації, скаутські організації, 

об’єднання ветеранів- 

інтернаціоналістів та бійців – 

ветеранів АТО, Всесвітній клуб 

одеситів, військові комісаріати, 

організації  ССОУ, Одеська міська 

федерація баскетболу 

6. Термін реалізації Програми  2016-2020 роки 

6.1. Етапи виконання Програми І етап  – 3 роки (2016-2018 роки) 

ІІ етап – 2 роки (2019-2020 роки) 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього,  

3 405,0 тис.грн 

у тому числі:   

7.1. Кошти бюджету м. Одеси 3 405,0 тис.грн 

                                                                                                                            ». 

        

Секретар ради         О. Потапський 

 

 



   

 

Додаток 2 

до рішення Одеської міської ради  

від   

№  

 

«Додаток 1 

до Програми  

 

 

Ресурсне забезпечення  

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України»  

на 2016-2020 роки 

 

Джерела 

фінансування, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

(тис.грн) 

I II 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Усього, в т.ч.: 175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 3405,0 

бюджет м. Одеси, 

усього, 
175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 3405,0 

у т.ч. за головними 

розпорядниками 

бюджетних коштів 

      

департамент освіти та 

науки Одеської 

міської ради 

165,0 956,0 646,0 

 

729,0 719,0 3215,0 

управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

0,0 40,0 25,0 25,0 25,0 115,0 

департамент 

культури та туризму 

Одеської міської ради 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

управління реклами 

Одеської міської ради 

0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

                                                                                                                        ». 

 

 

Секретар ради         О. Потапський 

 

                                                                                                                                     

 

 



   

Додаток 3 

до рішення Одеської міської ради 

від  

№  

   

«Додаток 2 

до Програми  
 

Напрямки діяльності та заходи 

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

«Я – одесит, патріот України»  

на 2016-2020 роки 

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

1. Організаційно-методичні заходи щодо удосконалення і розвитку 

системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Одесі 

1.1. Взаємодія з профільними 

органами виконавчої 

влади, місцевого  

самоврядування та 

громадськими 

суспільними 

організаціями; 

поглиблення роботи 

Координаційної ради з 

питань патріотичного 

виховання 

2016-

2020 

Департамент 

внутрішньої 

політики 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

0,  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Координація 

діяльності 

профільних 

органів 

виконавчої влади, 

місцевого  

самоврядування 

та громадських 

організацій з 

питань 

національно-

патріотичного 

виховання 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

1.2. Створення реєстру 

патріотичних, військово-

патріотичних об’єднань 

та клубів 

2020 Департамент 

внутрішньої 

політики 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Упорядкування 

діяльності 

патріотичних, 

військово-

патріотичних 

об’єднань та 

клубів 

1.3. Розробка календарного 

плану заходів з 

патріотичного виховання 

дітей та молоді у 

 м. Одесі  

2016-

2020 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

управління з 

фізичної 

культури та 

спорту 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

культури та 

туризму 

Одеської 

міської ради  

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Системна робота              

в напрямку 

національно-

патріотичного 

виховання 

1.4. 

 

Видання методичного 

посібника з курсу                  

«Одеса – моє місто 

рідне» для вчителів 

2017 Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради  

Бюджет  

м. Одеси 

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Надання 

кваліфікованої 

методичної 

допомоги вчителям 

курсу «Одеса – моє 

місто рідне» 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

1.5. Підтримка та сприяння                

у створенні  

патріотичних, військово-

патріотичних об’єднань 

та клубів за місцем 

проживання  та у 

закладах освіти 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

міського 

господарства 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

150,0 20,0 40,0 30,0 30,0 30,0 Розвиток 

матеріально-

технічної та 

методичної бази 

патріотичних, 

військово-

патріотичних 

об’єднань та 

клубів за місцем 

проживання та у 

закладах освіти 

 

1.6. Удосконалення 

матеріально-технічної 

бази музеїв у закладах 

освіти, оновлення 

експозицій музеїв, 

кімнат та куточків 

військово-історичного  

профілю закладів освіти 

з обов’язковим наданням 

інформації про героїв АТО, 

волонтерів, громадян, які 

зробили значний внесок 

у зміцнення 

обороноздатності 

України, з числа осіб – 

вихідців з м. Одеси      
 

2016-

2020 

 

 

 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

ветеранські 

громадські 

організації, 

військові 

комісаріати 

Бюджет  

м. Одеси 

90,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Відновлення 

стендів, 

придбання 

музейних меблів з 

метою 

удосконалення 

функціонування 

музеїв  як 

осередків освіти 

та виховання 

учнівської молоді  

Всього за напрямком діяльності 

Бюджет  

м. Одеси 

 

390,0 30,0 210,0 50,0 50,0 50,0 

 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

2. Громадянсько-патріотичне виховання 

2.1. Проведення ознайомчих 

екскурсій «Одеса – 

багатонаціональна» до 

національних 

культурних центрів  

м. Одеси (для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти) 

2016-

2020 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

50,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Формування 

пізнавального 

інтересу  до 

культурної 

спадщини інших 

народів, 

виховання 

сучасного 

громадянина в 

полікультурному 

середовищі 

засобами 

позакласної 

роботи 

2.2. Проведення міського 

огляду-конкурсу на 

кращий  музей  у 

закладах освіти  

м. Одеси  

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Удосконалення та 

стимулювання 

діяльності музеїв. 

Підвищення їх 

ролі як осередків 

освіти і 

національно-

патріотичного 

виховання 

учнівської молоді 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

2.3. Проведення міського 

дитячо-юнацького 

фестивалю-конкурсу 

української пісні «На 

крилах пісень – від 

давнини до сучасності» 

2017-

2020 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

50,0 0,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Підтримка 

талановитих 

співаків серед 

вихованців 

закладів освіти 

міста Одеси, 

розвиток 

української 

пісенної творчості 

2.4. Проведення міського 

конкурсу творчості серед 

вихованців закладів 

освіти  м. Одеси  

«А я просто українка, 

україночка» 

2016-

2020 

 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

52,0 0,0 6,0 6,0 20,0 20,0 Розвиток у дітей 

та молоді інтересу 

до української 

культури, 

традицій та 

обрядів 

українського 

народу, виявлення 

талановитих 

вихованців та 

розкриття їх 

творчого 

потенціалу 

2.5. Співпраця з козацькими 

організаціями 

2016-

2020 

 Бюджет  

м. Одеси 

145,0 15,0 18,0 18,0 47,0 47,0  

2.5.1. Проведення міської 

військово-спортивної гри 

«Ми роду козацького 

діти» із внесенням до 

програми заходу 

показових виступів 

козаків (збереження 

українських козацьких 

2016-

2020 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

громадські 

козацькі 

організації 

Бюджет  

м. Одеси 

55,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Розширення знань 

учнів про 

героїчне минуле 

українського 

народу, 

виховання у них 

любові до рідного 

краю 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

традицій) 

2.5.2. Проведення науково-

практичного семінару 

для вчителів закладів 

освіти «Зрима пісня 

України» 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради, 

департамент 

культури та 

туризму 

Одеської міської 

ради, громадські 

козацькі 

організації 

Бюджет  

м. Одеси 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Набуття 

вчителями нових 

знань та навичок з 

питань символіки 

і семантики в 

українській 

культурі 

2.5.3. Проведення науково-

практичної конференції 

учнівської молоді 

«Козацькими шляхами» 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради, департамент 

культури та 

туризму Одеської 

міської ради, 

громадські 

козацькі 

організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет  

м. Одеси 

10,0 0,0 3,0 3,0 2,0 2,0 Залучення молоді 

до наукової 

роботи. Розвиток 

пізнавальної 

діяльності, 

співпраця з 

козацькими 

організаціями 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

2.5.4. Проведення міської    
гри-квесту «Місто, яке 
пам’ятає козаків» 

2016-
2020 

Департамент 
освіти та науки 

Одеської 
міської ради, 
департамент 
культури та 
туризму 
Одеської 
міської ради, 
громадські 
козацькі 
організації, 
скаутські 
організації 

Бюджет  
м. Одеси 

55,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Розвиток 
кмітливості, 
ерудиції, 
формування 
зацікавленості до 
історії козацтва 

2.6. Проведення міського 
фестивалю «Одеса – моє 
місто рідне» 

2016-
2020 

 Бюджет  
м. Одеси 

100,0 5,0 25,0 20,0 25,0 25,0  

2.6.1. Проведення міського 
конкурсу творчих робіт 
учнів закладів загальної 
середньої освіти м. Одеси 
«Застигла музика»   
 

2016-
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради 

Бюджет  
м. Одеси 

25,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Поглиблення 
знань учнів про 
архітектуру 
рідного міста 

2.6.2. Проведення міського 
конкурсу проектів  для 
старшокласників  з 
історії та культури 
рідного міста  
 

2016-
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради 

Бюджет  
м. Одеси 

75,0 5,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Поглиблення знань 
учнів з історії та 
культури рідного 
міста, залучення 
молоді до науково-
пізнавальної 
діяльності 
 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

2.7. Проведення міського 
конкурсу професійної 
майстерності «Мій 
кращий урок з історії та 
культури рідного  міста» 
(вчителі історії  та курсу 
«Одеса – моє місто 
рідне») 
 

2016, 
2018, 
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради  

Бюджет  
м. Одеси 

30,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 Підвищення 
професійної 
майстерності та 
стимулювання 
вчителів курсу 
«Одеса – моє рідне 
місто», обмін 
досвідом 

Всього за напрямком діяльності 

Бюджет  

м. Одеси 

 

502,0 35,0 89,0 89,0 137,0 152,0  

 

3. Військово-патріотичне виховання 

3.1. Участь у Всеукраїнській 

військово-патріотичній 

спортивній грі «Сокіл» 

(«Джура») 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Одеської міської 

ради, військові 

комісаріати,                     

організації ССОУ 

 

Бюджет  

м. Одеси 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Формування і 

виховання у 

молоді високих 

морально-

психологічних та 

морально-бойових 

якостей; мужності, 

рішучості, відваги, 

дисциплінованості  



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

3.2. Організація літнього 

військово-патріотичного 

наметового табору з 

метою проведення 

школи безпеки і 

навчання учнівської 

молоді практичним 

прийомам і навичкам 

виживання 

  

2019-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

об’єднання 

ветеранів-

інтернаціона-

лістів та бійців – 

ветеранів АТО 

Бюджет  

м. Одеси 

65,0 0,0 0,0 0,0 55,0 10,0 Організація 

змістовного 

дозвілля молоді, 

навчання 

необхідним 

прийомам і 

навичкам 

перебування в 

польових умовах  

3.3. Сприяння в організації 

військово-шефської 

роботи у закладах освіти, 

організація екскурсій до 

військових частин з 

метою пропаганди 

образу захисника 

Вітчизни 

2016-

2020 

Департамент 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними  

органами 

Одеської  

міської ради,  

військові 

комісаріати, 

департамент 

освіти та науки 

Одеської  

міської ради             

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Формування в 

учнівської молоді 

позитивного 

іміджу захисника 

Вітчизни 

3.4. Несення Почесної Вахти 

Пам’яті Почесними 

вартами закладів 

загальної середньої 

освіти біля пам’ятника 

Невідомому матросу. 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради  

Бюджет  

м. Одеси 

25,0 0,0 6,0 6,0 6,0 7,0 Формування 

високої свідомості 

в учнів щодо 

патріотичного 

ставлення до 

історичного 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

Нагородження кращих 

варт 

минулого  

3.5. Розвиток матеріально-

технічної бази  

  Бюджет  

м. Одеси 

790,0 5,0 335,0 190,0 105,0 155,0  

3.5.1. КПНЗ «Одеський 

міський центр військово-

патріотичного виховання 

учнівської молоді                   

«Пост № 1»  

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

230,0 5,0 75,0 60,0 45,0 45,0 Придбання 

обладнання, 

техніки, 

форменого одягу 

для вихованців 

тощо 

3.5.2. Одеського ліцею з 

посиленою військово- 

фізичною підготовкою 

Одеської міської ради 

Одеської області 

(придбання форменого 

одягу) 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

410,0 0,0 200,0 100,0 30,0 80,0 Придбання 

форменого одягу 

для вихованців 

Одеського ліцею з 

посиленою 

військово-

фізичною 

підготовкою 

3.5.3. Кабінетів предмету 

«Захист Вітчизни» в 

закладах загальної 

середньої освіти міста  

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

150,0 0,0 60,0 30,0 30,0 30,0 Оновлення 

стендів, 

придбання меблів, 

наочності, 

комп'ютерної 

техніки тощо 

3.6. Участь дітей та молоді у 

заходах, присвячених 

державним, регіональним 

і міським святам та 

пам’ятним датам 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

ветеранські 

організації 

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виховання поваги 

до державних, 

регіональних і 

міських свят та 

пам’ятних дат 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

3.7. Проведення міського 

конкурсу вокально-

хореогафічної 

композиції «Герої 

живуть у піснях»  

 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

Одеська міська 

рада ветеранів  

Бюджет  

м. Одеси 

95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Вшанування 

пам’яті загиблих 

захисників 

Вітчизни, розвиток 

вокально-

хореографічних 

здібностей дітей та 

молоді 

3.8. Проведення спортивних 

змагань з різних видів 

спорту, присвячених 

Дню Перемоги над 

нацизмом у Європі в 

роки Другої світової 

війни 

2016-

2020 

Управління з 

фізичної 

культури та 

спорту 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

25,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Вшанування 

пам’яті загиблих 

під час Другої 

світової війни, 

формування 

здорового 

способу життя 

3.9. Проведення міської 

молодіжної Спартакіади  

«Патріот»  

2016-

2020 

Управління з 

фізичної 

культури та 

спорту 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохоронни

Бюджет  

м. Одеси 

50,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Формування 

патріотичних 

почуттів, 

здорового 

способу життя у  

молодого 

покоління 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

ми органами 

Одеської 

міської ради, 

військові 

комісаріати 

3.10. Проведення спільних 

військово-наукових 

конференцій, засідань і 

форумів, присвячених  

пам’ятним датам 

державних, регіональних 

і міських свят,                       

за участю представників 

ветеранських організацій 

та депутатів Молодіжної 

ради при Одеському 

міському голові 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

Одеська міська 

рада ветеранів, 

Молодіжна 

рада при 

Одеському 

міському 

голові 

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Консолідація 

зусиль учнівської 

та студентської 

молоді міста з  

Одеською 

міською радою 

ветеранів для 

формування 

поваги до подвигу 

військовослужбовц

ів в роки Другої 

світової війни та 

інших війн 

 

3.11. Проведення міського 

конкурсу 

«Прапороносець» 

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами 

Одеської 

Бюджет  

м. Одеси 

15,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,0 Набуття навичок 

стройового 

вишколу, 

виховання поваги 

до державних 

символів  



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

міської ради, 

військові 

комісаріати 

 

3.12 Впровадження 

спортивно-соціального 

проекту «Одеська 

шкільна баскетбольна 

ліга» 

2018-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

управління з 

фізичної 

культури та 

спорту Одеської 

міської ради, 

Одеська міська 

федерація 

баскетболу  

Бюджет  

м. Одеси 

75,0 0,0 0,0 0,0 35,0 40,0 Розвиток та 

популяризація 

баскетболу серед 

учнівської молоді, 

сприяння 

формуванню 

здорового 

способу життя  

Всього за напрямком діяльності 
Бюджет  

м. Одеси 
1265,0 45,0 420,0 260,0 265,0 275,0  

4. Духовно-моральне виховання громадянина – патріота м. Одеси 

4.1. Розробка маршрутів, 

плану-графіка проведення 

екскурсій   історичними 

місцями міста Одеси та 

області для учнівської 

молоді у вихідні та 

святкові дні, а також                       

у період канікул 

2016-

2020 

Департамент 

культури та 

туризму 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Організація 

змістовного 

дозвілля 

учнівської молоді 

4.2. Проведення екскурсій до 

музеїв, театрів, 

кінотеатрів м. Одеси для 

школярів. Відвідування  

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

500,0 55,0 105,0 115,0 115,0 110,0 Виховання 

ціннісного 

ставлення до 

культури та 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

Всесвітнього клубу 

одеситів 

департамент 

культури та 

туризму 

Одеської 

міської ради 

мистецтва, 

формування  

художньо-

естетичних 

цінностей 

4.3. Розвиток волонтерського 

руху у закладах освіти: 

- організація надання 

допомоги ветеранам 

війни, праці, інвалідам у 

вирішенні соціально-

побутових проблем,  

військовослужбовцям, 

які проходять лікування 

та реабілітацію у 

військових госпіталях; 

- організація надання 

допомоги воїнам – 

учасникам АТО,                        

та сім’ям воїнів, 

загиблих в АТО;    

- залучення батьків 

школярів до участі у 

пошукових проектах; 

- участь дітей та молоді у 

заходах по догляду за 

монументами, 

пам’ятниками, 

меморіалами, окремими 

похованнями та 

братськими могилами 

2016-

2020 

Районні 

адміністрації 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

управління з 

питань 

охорони 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

Одеської 

міської ради, 

департамент 

праці та 

соціальної 

політики 

Одеської 

міської ради, 

Одеська міська 

рада ветеранів, 

військові 

комісаріати, 

Молодіжна 

Бюджет  

м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виховання у 

молоді 

загальнолюдських, 

духовних та 

моральних 

цінностей; 

розвиток 

комунікативних 

навичок, відчуття 

власної 

необхідності тим, 

хто потребує 

допомоги та 

морального 

задоволення 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

рада при 

Одеському 

міському 

голові 

4.4. Проведення міського 

фестивалю 

інтелектуальних ігор  

2016-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради, Молодіжна 

рада при 

Одеському 

міському 

голові,  

молодіжні 

громадські 

організації 

Бюджет  

м. Одеси 

100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Виховання у 

молоді 

зацікавленості до 

знань, розвиток у 

школярів та 

студентів 

ерудиції, 

кмітливості. 

Організація 

змістовного 

дозвілля  

4.5. Проведення  

Шкільної ліги сміху  

на «Кубок мера» 

2016-

2020 

 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради, 

молодіжні 

громадські 

організації 

Бюджет  

м. Одеси 

250,0 0,0 25,0 75,0 75,0 75,0 Створення умов 

для творчого, 

інтелектуального 

і духовного 

розвитку 

учнівської молоді 

4.6. Організація і проведення 

спортивних змагань 

серед учнівської молоді, 

присвячених видатним 

одеситам, які здійснили 

вагомий внесок у 

спортивну славу  

м. Одеси 

2016-

2020 

 

Управління з 

фізичної 

культури та 

спорту 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Формування 

позитивного 

ставлення до 

здорового способу 

життя, вшанування 

відомих спортсме- 

нів – одеситів. 

Популяризація 

спорту 

4.7. Проведення міського 2016- Департамент Бюджет  80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Створення умов 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

фестивалю-конкурсу 

«Зоряна юність Одеси» 

2020 

 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

м. Одеси для творчого, 

інтелектуального 

і духовного 

розвитку 

учнівської молоді 

4.8. Конкурс учнівських 

історико-дослідницьких 

робіт «Відомі одесити» – 

спорт, культура, 

література, наука та ін. 

2016-

2020 

 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради  

Бюджет  

м. Одеси 

60,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 Поглиблення знань 

учнів з історії та 

культури рідного 

міста, залучення 

молоді до науково-

пізнавальної 

діяльності 

4.9. Конкурс сімейної 

творчості  

«Творча сім’я – моя 

родина і я» 

2017-

2020 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Бюджет  

м. Одеси 

60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Підвищення ролі 

сім’ї у вихованні 

юних одеситів, 

розвиток 

художньої 

творчості                           

й народної 

майстерності                       

у родинах 

4.10. Конкурс  ім. Аркадія 
Креймера на краще 
проведення 
інтерактивних екскурсій 
з історії та культури 
міста Одеси «Сторінками 
історії Одеси» серед 
учнів закладів загальної 
середньої освіти міста 

2017-
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради, 
Всесвітній 
клуб одеситів 

Бюджет  
м. Одеси 

63,0 0,0 27,0 12,0 12,0 12,0 Формування 
свідомої, духовно 
багатої 
особистості, 
поглиблення 
уявлень учнів про 
особливості та 
тенденції 
культурного 
розвитку Одеси 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

4.11. Розробка та 
впровадження 
електронної версії 
підручника  
«Я – Одесит» 

2016-
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради  

Бюджет  
м. Одеси 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

Впровадження                  
в навчально-
виховний процес 
інноваційних 
технологій 
навчання  

Всього за напрямком діяльності 
Бюджет  
м. Одеси 

1203,0 65,0 267,0 282,0 312,0 277,0 
 

5. Інформаційне забезпечення 

5.1. Проведення 
комунікативних заходів 
(нарад, семінарів тощо) з 
керівниками місцевих ЗМІ 
з метою вироблення 
узгоджених заходів щодо 
активізації висвітлення 
питань патріотичного 
виховання в 
інформаційному просторі 

2016-
2020 

Департамент 
інформації та 
зв’язків з 
громадськістю 
Одеської 
міської ради 
 

Бюджет  
м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Консолідація 
зусиль та 
координація 
діяльності ЗМІ 
щодо активізації 
висвітлення питань 
патріотичного 
виховання в 
інформаційному 
просторі 

5.2. Поповнення рубрик на 
офіційному сайті 
Одеської міської ради:  
-  хроніка оборони і 
звільнення м. Одеси                     
в роки Другої світової 
війни; 
- історія м. Одеси; 
- Почесні громадяни  
м. Одеси; 
- знамениті одесити  

2016-
2020 

Департамент 
інформації та 
зв’язків з 
громадськістю 
Одеської 
міської ради 

Бюджет  
м. Одеси 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Інформування 
громадськості про 
історичні факти 
національно- 
патріотичного 
напрямку 



   

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис.грн, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

Усього 
І етап ІІ етап  

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

5.3. Розміщення інформації 
про заходи з національно-
патріотичного виховання 
на об’єктах зовнішньої 
реклами 

2016-
2020 

Управління 
реклами 
Одеської 
міської ради 

Бюджет  
м. Одеси 

25,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Інформування 
громадськості 
щодо національно-
патріотичного 
виховання  

5.4. 

 

Міський огляд-конкурс 
на кращу презентацію, 
розміщену на офіційних 
веб-сайтах закладів 
освіти  м. Одеси 

2016-
2020 

Департамент 
освіти та науки 
Одеської 
міської ради, 
департамент 
інформації та 
зв'язків з 
громадськістю 
Одеської 
міської ради 

Бюджет  
м. Одеси 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Удосконалення та 
стимулювання 
діяльності  
веб-сайтів закладів 
освіти, підвищення 
їх ролі в 
національно-
патріотичному 
вихованні учнівської 
молоді 

Всього за напрямком діяльності 
Бюджет  
м. Одеси 

45,0 0,0 30,0 5,0 5,0 5,0 
 

Всього за Програмою 
Бюджет  
м. Одеси 

3405,0 175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 
 

 
Бюджет  
м. Одеси 

3405,0 1877,0 1528,0 
 

                                                                                                                                                                                             ». 

 

 

Секретар ради               О. Потапський 

 

 



   

 

 

 



 

 

 
 

Порівняльні таблиці 

до проекту рішення «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Міської 

цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України»  

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII» 

  
Ресурсне забезпечення 

Джерела 

фінансування 

Роки виконання Програми (діюча) Роки виконання Програми (проект) Відхилення (+/-) 
2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього,  

тис.грн 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього,  

тис.грн 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього, 

тис.грн 

Усього,  

в тому числі: 
175,0 1016,0 686,0 675,0 661,0 3213,0 175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 3405,0 0,0 0,0 0,0 +94,0 +98,0 +192,0 

державний 

бюджет 
-  - - - - - - - - - - - - - - - - 

обласний бюджет -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
бюджет м. Одеси 175,0 1016,0 686,0 675,0 661,0 3213,0 175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 3405,0 0,0 0,0 0,0 +94,0 +98,0 +192,0 

інші джерела 
 

-  - - - - -  -  - - - - - - - - 
 

Напрями діяльності та заходи 

Перелік 

заходів 

Джерела 

фінансу 

вання 

(лише ті, 

фінансува 

ння яких 

потребує 

змін)  

Роки виконання Програми (діюча) Роки виконання Програми (проект) Відхилення (+/-) 

При

мітк

а 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього,  

тис. 

грн 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього,  

тис. 

грн 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Усього, 

тис. 

 

2. Громадянсько-патріотичне виховання 

2.3. Проведення 

міського дитячо-

юнацького 

фестивалю-

конкурсу 

української  

пісні «На крилах 

пісень – від 

давнини до 

сучасності» 

Бюджет  
м. Одеси 

 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 0,0 5,0 5,0 20,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 +15,0 +15,0 +30,0  



 

 

2.4. (Проведення 

міського 

конкурсу 

творчості серед 

вихованців 

позашкільних 

навчальних 

закладів                   

м. Одеси  

«А я просто 

українка, 

україночка») 

назва заходу у 

новій редакції:  

«Проведення 

міського 

конкурсу 

творчості серед 

вихованців 

закладів освіти 

м. Одеси «А я 

просто  

українка, 

україночка» 

Бюджет  
м. Одеси 

 

0,0 6,0 6,0 6,0 7,0 25,0 0,0 6,0 6,0 20,0 20,0 52,0 0,0 0,0 0,0 +14,0 +13,0 +27,0  

2.5.1. 

Проведення 

міської 

військово-

спортивної гри 

«Ми роду 

козацького діти» 

із внесенням до 

програми заходу 

показових 

виступів козаків 

(збереження 

українських 

козацьких 

традицій) 

Бюджет  
м. Одеси 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 55,0 0,0 0,0 0,0 +15,0 +15,0 +30,0  



 

 

2.5.4.Проведення 

міської  гри-

квесту «Місто, 

яке пам’ятає  

козаків» 

Бюджет  
м. Одеси 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 55,0 0,0 0,0 0,0 +15,0 +15,0 +30,0  

3. Військово-патріотичне виховання 

3.7. (Організація 

та проведення 

міського огляду - 

конкурсу «Пісня 

в солдатській 

шинелі») 

назва заходу у 

новій редакції:  

«Проведення 

міського конкурсу  

вокально-

хореогафічної 

композиції «Герої 

живуть у піснях»  

Бюджет  
м. Одеси 

 

15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.12.   

Новий  захід: 

«Впровадження 

спортивно-

соціального 

проекту  

«Одеська шкільна 

баскетбольна 

ліга» 

Бюджет  
м. Одеси 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 40,0 75,0 0,0 0,0 0,0  +35,0  +40,0 +75,0  

4. Духовно-моральне виховання громадянина – патріота м. Одеси 

4.5.(Проведення 

міського 

чемпіонату 

серед шкільних 

команд клубу 

веселих та 

кмітливих на 

«Кубок мера)  

назва заходу у  

новій редакції: 

Бюджет  
м. Одеси 

 

0,0 25,0 75,0 75,0 75,0 250,0 0,0 25,0 75,0 75,0 75,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

Проведення 

Шкільної  

ліги сміху на 

«Кубок мера» 

Усього за 

заходами: 

Бюджет  
м. Одеси 

 
175,0 1016,0 686,0 675,0 661,0 3213,0 175,0 1016,0 686,0 769,0 759,0 3405,0 0,0 0,0 0,0 +94,0 +98,0 +192,0  

 



Додаток до 

порівняльної таблиці 

 

Пояснювальна записка 
 

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки      

(далі – Програма), розроблена з метою створення та розвитку комплексної 

системи національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування у 

підростаючого покоління патріотичних почуттів, успішно реалізується 

департаментом освіти та науки Одеської міської ради та іншими 

виконавчими органами Одеської міської ради протягом 2016, 2017 та 2018 

років. 

Враховуючи пропозиції виконавців Програми (виконавчих органів 

Одеської міської ради) та постійної комісії Одеської міської ради                  

VII скликання з питань освіти, спорту, культури та туризму департаментом 

освіти та науки Одеської міської ради (далі - Департамент) підготовлений 

проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення 

на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до 

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки» 

відповідно до  підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення  міських 

цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 08.11.2016р. 

№1115. 

Так, відповідно до листів постійної комісії Одеської міської ради з 

питань освіти, спорту, культури та туризму (далі - Комісія) від 12.06.2018 

№1050/2-мр та від 13.07.2018 №1226/2-мр пропонується змінити назви 

заходів у п.п. 3.7, 4.5 додатку 2 до Програми: 

- 3.7. було: «Організація та проведення міського огляду - конкурсу 

«Пісня в солдатській шинелі»; назва заходу у новій редакції: «Проведення 

міського конкурсу вокально-хореогафічної композиції «Герої живуть у 

піснях»; 

- 4.5. було: «Проведення міського чемпіонату серед шкільних команд 

клубу веселих та кмітливих на «Кубок мера»; назва заходу у новій редакції: 

«Проведення Шкільної ліги сміху на «Кубок мера». 

Крім цього, Комісією пропонується збільшити фінансові витрати на 

проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти» 

(п.п.2.5.1) та міської гри-квесту «Місто, яке пам’ятає козаків» (п.п.2.5.4) -             

у 2019 та у 2020 роках на 15 тис.грн. щороку кожний захід; всього за 

Програмою кожний захід - на 30,0 тис.грн.  

Департаментом за ініціативи Одеської міської федерації баскетболу,        

з метою виховання патріотизму, розвитку та популяризації баскетболу                

в м. Одесі запропоновано доповнити розділ 3 додатку 2 до Програми 

«Військово-патріотичне виховання» новим заходом – п.п.3.12. 

«Впровадження спортивно-соціального проекту «Одеська шкільна 

баскетбольна ліга» з відповідним фінансуванням: у 2019 році на 35 тис.грн., 

у 2020 році на 40 тис.грн, всього за Програмою - на 75,0 тис.грн.     



 

 

Департаментом з метою популяризації серед учнівської молоді знань з 

історії та культури українського народу, виявлення талановитих вихованців 

та розкриття їх творчого потенціалу запропоновано збільшення фінансових 

витрат на проведення заходів у п.п. 2.3, 2.4 додатку 2 до Програми, а саме на 

проведення: 

- міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні 

«На крилах пісень – від давнини до сучасності» (п.п.2.3):  у 2019 та 2020 

роках на 15 тис.грн., всього за Програмою - на 30,0 тис.грн;  

- міського конкурсу творчості серед вихованців позашкільних 

навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, україночка» (п.п.2.4):          

у 2019 році на 14 тис.грн., у 2020 році на 13 тис.грн, всього за Програмою - 

на 27,0 тис.грн.  

Зважаючи на необхідність надання можливості участі в останньому  

заході не лише команд закладів позашкільної освіти, а й шкільних команд 

Департаментом запропоновано змінення назви заходу у п.п. 2.4, додатку 2       

до Програми:  

- було «Проведення міського конкурсу творчості серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, 

україночка»; назва заходу у новій редакції: «Проведення міського конкурсу 

творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А я просто 

українка, україночка». 
 

За підсумками внесених змін запропоновано фінансові витрати всього 

за Програмою збільшити на 192,0 тис.грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  


