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Додаток 1 

до протоколу №3  

засідання колегії  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради  

від 21.06.2019 

 

Про стан виконання у 2018 році  

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання  

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

на 2016-2020 роки 

 

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та 

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

затверджена рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року                        

№ 436-VІІ (далі – Програма).  

Мета Програми – вдосконалення і розвиток комплексної системи 

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

Програма  спрямована на виховання у підростаючого покоління одеситів 

любові до рідного міста, формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації, готовності до виконання 

свого громадянського обов’язку із захисту Вітчизни.   

Виконання заходів Програми здійснювалось за 5 напрямами у межах 

коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на визначені цілі на 2018 рік. 

На виконання заходів Програми у 2018 році спрямовано 667,5 тис.грн. 

 

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. 

Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради 29 лютого та 

20 липня 2018 року було проведено засідання Координаційної ради  з питань 

національно-патріотичного виховання, в яких взяли активну участь посадові 

особи департаменту освіти та науки Одеської міської ради                         (далі – 

Департамент).  

1.3. Розробка календарного плану заходів з патріотичного виховання 

дітей та молоді у м. Одесі. 

Департаментом у лютому 2018 року розроблено та надано до 

департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради проект календарного 

плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Одеси 

на 2018 рік, який забезпечив можливість усім виконавчим органам Одеської 

міської ради узгоджено працювати над виконанням заходів Програми 

відповідно до визначених календарних термінів. 
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Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради                    

до Єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів                        

міста Одеси на 2018 рік, затвердженого розпорядженням міського голови                 

від 14 лютого 2018 року № 71 (далі – Єдиний план-календар), включено 

близько 70 змагань та спортивно-масових заходів, присвячених знаменним 

датам і людям, що прославили місто Одесу та Україну. З метою сприяння 

національно-патріотичному вихованню, духовній та фізичній підготовці 

вихованців відповідні заходи включені до річних календарних планів роботи 

спортивних шкіл.  

1.5. Підтримка та сприяння у створенні патріотичних, військово-

патріотичних об’єднань та клубів за місцем проживання та у закладах освіти 

(виконання – 30,0 тис.грн). 

Департаментом у 2018 році забезпечено проведення робіт із заміни 

окремих віконних блоків у приміщеннях дитячо-підліткових клубів за місцем 

проживання комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр»: 

«Батьківщина» (вул. Варненська, 5/2), «Чорноморець» (просп. Академіка 

Глушка, 2), «Альбатрос» (вул. Одеська, 58/5). 

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 (виконання – 19,8 

тис.грн). 

Департаментом у 2018 році для музеїв, кімнат та куточків закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси придбано банери, що висвітлюють 

інформацію про героїв Революції Гідності та антитерористичної операції,                  

які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.  

 

2. Громадянсько-патріотичне виховання 

2.1. Проведення ознайомчих екскурсій «Одеса багатонаціональна» до 

національних культурних центрів м. Одеси (для учнів закладів загальної 

середньої освіти) (виконання – 10,0 тис.грн). 

Протягом 2018 року для вихованців таборів із денним перебуванням при 

закладах загальної середньої освіти (у червні) та для учнів закладів загальної 

середньої освіти міста (у жовтні-грудні) було організовано  і проведено 

екскурсії до національних культурних центрів м. Одеси.  

2.2. Проведення міського огляду-конкурсу на кращий музей у закладах 

освіти м. Одеси (виконання – 15,0 тис.грн). 

Департаментом у грудні 2018 року відповідно до розпорядження міського 

голови від 04 грудня 2018 року № 1050 проведено міський огляд-конкурс на 

кращий музей у закладах освіти м. Одеси, в якому взяли участь  10 шкільних 

музеїв, 6 з яких стали переможцями. Керівники музеїв – переможців міського 

огляду-конкурсу, були нагороджені пам’ятними дипломами та грошовими 

винагородами.  
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2.3. Проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності»                           

(виконання – 5,0 тис.грн). 

З метою організації змістовного дозвілля школярів, пошуку й підтримки 

талановитих співаків серед учнів закладів загальної середньої  та позашкільної 

освіти міста Одеси відповідно до розпорядження міського голови від 05 жовтня 

2018 року № 888 проведено міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності», у фінальному 

турі якого взяли участь 62 конкурсанта – переможця І (відбіркового) туру. 

Переможці та учасники заходу нагороджені відповідними дипломами, 

пам’ятними подарунками.  

2.4. Проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів 

освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» (виконання –                             

6,0 тис.грн). 

Відповідно до розпорядження міського голови від 05 березня 2018 року 

№ 130 12 березня 2018 року проведено міський конкурс творчості серед 

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

україночка». У заході взяли участь команди від 9 закладів позашкільної освіти 

(135 вихованців). Переможці конкурсу були нагороджені дипломами, 

призовими кубками та цінними подарунками. 

2.5. Співпраця з козацькими організаціями: 

2.5.1. Проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького 

діти» із внесенням до програми заходу показових виступів козаків (збереження 

українських козацьких традицій) (виконання –  5,0 тис.грн).  

Відповідно до розпорядження міського голови від 05 жовтня 2018 року             

№ 886, з метою популяризації героїчної історії Одеси, виховання у школярів 

любові до рідного краю та збереження козацьких традицій 26 жовтня                      

2018 року проведено міську військово-спортивну гру «Ми роду козацького 

діти». У заході взяли участь 120 учнів від 12 закладів загальної середньої освіти 

міста. Команди-переможниці були нагороджені призами, дипломами, 

грамотами. 

2.5.2. Проведення науково-практичного семінару для вчителів закладів 

освіти «Зрима пісня України» (виконання – 5,0 тис.грн). 

З метою відродження української народної культури, вивчення звичаїв 

українського народу у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, набуття 

вчителями нових знань та навичок з питань символіки і семантики                            

в українській культурі відповідно до розпорядження міського голови                         

від 26 листопада 2018 року № 1015 у листопаді 2018 року проведено науково-

практичний семінар для вчителів закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти «Зрима пісня України». У рамках семінару було проведено 15 лекцій та 

25 майстер-класів (з фольклористики, хореографії, художньої вишивки, 

витинанки, плетіння із соломки та інших природних матеріалів, художнього 

різьблення по деревині, Петриківського розпису, писанкарства, вибійки, 

печатного пряника). Учасниками науково-практичного семінару стали 350 

вчителів закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста. Для 
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учасників заходу була виготовлена поліграфічна продукція та придбані 

матеріали для  майстер-класів.  

2.5.3. Проведення науково-практичної конференції учнівської молоді 

«Козацькими шляхами» (виконання – 3,0 тис.грн). 

З метою залучення молоді до наукової роботи, розвитку пізнавальної 

діяльності учнів та співпраці з громадськими козацькими організаціями 

відповідно до розпорядження міського голови від 05 жовтня 2018 року                     

№ 887 22 листопада 2018 року проведено науково-практичну конференцію 

учнівської молоді «Козацькими шляхами». У заході взяли участь 56 школярів 

від 23 закладів загальної середньої освіти м. Одеси. Переможці були 

нагороджені дипломами, грамотами та пам’ятними призами.  

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

(виконання – 5,0 тис.грн). 

З метою популяризації героїчної історії Одеси, виховання у школярів 

любові до рідного краю та збереження козацьких традицій відповідно до 

розпорядження міського голови від 05 жовтня 2018 року № 885                           

18 жовтня 2018 року проведено міську гру-квест «Місто, яке пам’ятає козаків», 

у якому взяли участь 85 учнів від 17 закладів загальної середньої освіти міста. 

Переможці змагання були нагороджені призами, дипломами, грамотами.    

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

2.6.1. Проведення міського конкурсу творчих робіт учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси «Застигла музика» (виконання –                         

5,0 тис.грн). 

У квітні-травні  2018 року відповідно до розпорядження міського голови 

від 11 травня 2018 року № 352 проведено міський конкурс творчих робіт учнів 

закладів загальної середньої освіти міста Одеси «Застигла музика», в якому 

взяли участь 109 школярів. Автори 18 робіт стали переможцями конкурсу і 

були нагороджені дипломами та грошовими винагородами.  

2.6.2. Проведення міського конкурсу проектів для старшокласників                   

з історії та культури рідного міста (виконання – 15,0 тис.грн). 

У травні 2018 року відповідно до розпорядження міського голови                   

від 18 травня 2018 року № 413 проведено міський конкурс проектів для 

старшокласників з історії та культури рідного міста. У фіналі заходу взяли 

участь 17 проектів старшокласників. Переможці та учасники конкурсу 

нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками.   

2.7. Проведення міського конкурсу професійної майстерності                       

«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» (вчителі історії та курсу 

«Одеса – моє місто рідне» (виконання – 15,0 тис.грн). 

З метою виявлення нових підходів у викладанні суспільствознавчих 

предметів, курсів та факультативів краєзнавчого спрямування, що відповідають 

цілям сучасного громадянсько-патріотичного навчання та виховання, 

заохочення творчо працюючих педагогів та поширення кращого досвіду в 

практиці роботи навчальних закладів, на виконання розпорядження міського 

голови від 30 листопада 2018 року № 1035 18 грудня 2018 року проведено 

міський конкурс професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та 
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культури рідного міста», в якому взяли участь 18 педагогів закладів загальної 

середньої освіти міста. Переможці конкурсу нагороджені дипломами, 

грамотами та грошовими винагородами. 

 

3. Військово-патріотичне виховання 

3.1. Участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній                    

грі «Сокіл» («Джура») (виконання –  25,0 тис.грн). 

З метою формування у молоді високих морально-психологічних                          

та морально-бойових якостей – мужності, рішучості, відваги та 

дисциплінованості, Департаментом відповідно до розпорядження міського 

голови від 22 лютого 2018 року № 86 забезпечено проведення у квітні-травні 

2018 року І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команди, які стали переможницями та 

посіли І, ІІ та ІІІ місце на змаганнях у кожному районі, було нагороджено 

грошовими преміями.  

3.3. Сприяння в організації військово-шефської роботи у закладах освіти, 

організація екскурсій до військових частин з метою пропаганди образу 

захисника Вітчизни. 

З метою формування в учнівської молоді позитивного іміджу захисника 

Вітчизни та відповідно до розпорядження міського голови    від 14 лютого 2018 

року № 67 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03 лютого 

2017 року № 51 «Про організацію шефської роботи з військовими частинами, 

підрозділами, закладами Збройних Сил України, Національної гвардії України 

та Державної прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі» 

директором Департаменту виданий відповідний наказ. На виконання наказу 

закладами освіти міста складені плани шефської роботи з військовими 

частинами, розташованими на території міста. За сприяння департаменту 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Одеської міської ради   28 військових частин, підрозділів, навчальних 

закладів Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, 

Національної гвардії України, що дислокуються в місті Одесі, залучені до 

шефської роботи із закладами освіти міста. За їх участю у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти міста протягом 2018 року проводилася 

виховна робота патріотичного спрямування: позакласні тематичні заходи, 

зустрічі-бесіди з військовослужбовцями, екскурсії до військових частин тощо.  

3.4. Несення Почесної Вахти Пам’яті Почесними вартами закладів 

загальної середньої освіти біля пам’ятника Невідомому матросу. Нагородження 

кращих варт  (виконання – 6,0 тис.грн). 

Відповідно до графіка, затвердженого наказом директора Департаменту 

від 19 лютого 2019 року № 48 «Про несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту 

№ 1 Почесними вартами загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси у 2018 

році», з 02 квітня по 02 листопада 2018 року здійснювалося несення Почесної 

Вахти Пам’яті на Посту № 1 Почесними вартами закладів загальної середньої 

освіти міста. За звітний період близько 1000 учнів (31 Почесна варта) пройшли 
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підготовку та відповідне навчання в Одеському міському центрі військово-

патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1».   

Відповідно до розпорядження міського голови від 29 жовтня 2018 року № 

954 «Про нагородження кращих Почесних караулів закладів загальної 

середньої освіти міста за підсумками несення Почесної Вахти Пам’яті                             

у 2018 році» 02 листопада 2018 року за підсумкам несення Почесної Вахти 

Пам’яті Департаментом нагороджено кращі Почесні варти закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси: СШ № 40, ЗОШ №№ 8, 56 та 72.  

Кращі Почесні варти були нагороджені грамотами Департаменту та 

відповідною нагородною сувенірною продукцією. 

3.5. Розвиток матеріально-технічної бази: 

3.5.1. Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 

міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді                       

«Пост № 1» (виконання – 60,0 тис.грн). 

Департаментом забезпечено придбання спорядження для занять з надання 

першої медичної допомоги, а також форменого одягу для вихованців закладу.   

3.5.2. Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Одеської міської ради Одеської області (придбання форменого одягу)   

(виконання – 99,7 тис.грн).  

Департаментом забезпечено придбання форменого одягу (парадна форма) 

для вихованців Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.  

3.5.3. Кабінетів предмету «Захист Вітчизни» в закладах загальної 

середньої освіти міста (виконання – 30,0 тис.грн). 

Для кабінетів предмету «Захист Вітчизни» закладів загальної середньої 

освіти м. Одеси придбано демонстраційні захисні костюми Л-1, пневматичні 

рушниці та пістолети. 

3.6. Участь дітей та молоді у заходах, присвячених державним, 

регіональним і міським святам та пам’ятним датам.  

Департаментом з метою сприяння патріотичному вихованню школярів в 

закладах загальної середньої освіти м. Одеси було організовано та проведено 

відповідні численні заходи, присвячені державним, регіональним і міським 

святам та пам’ятним датам.  

3.7. Проведення міського конкурсу вокально-хореогафічної композиції 

«Герої живуть у піснях»  (виконання – 20,0 тис.грн). 

Відповідно до розпорядження міського голови від 12 березня 2018 року                   

№ 135, з метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді, 

увічнення пам’яті про подвиг народу у Другій світовій війні, вшанування 

захисників України та борців за її незалежність у березні-квітні 2018 року 

проведено міський огляд-конкурс «Пісня в солдатській шинелі». У заході взяли 

участь більше 500 конкурсантів, з них 88 виконавців творчих колективів та 

солістів стали лауреатами І ступеня. Департаментом забезпечено звукове та 

світлове супроводження гала-концерту, а також нагородження переможців 

огляду-конкурсу дипломами та пам’ятними кубками.   

3.8. Проведення спортивних змагань з різних видів спорту, присвячених 

Дню Перемоги над нацизмом у Європі в роки Другої світової війни. 
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Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради                 

(далі – Управління) протягом 2018 року відповідно до Єдиного плану-

календаря проведено 21 змагання з різних видів спорту у рамках відзначення 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі в роки Другої світової війни за участю 

чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, видатних тренерів та керівників 

федерацій з різних видів спорту, представників Одеської міської ради, 

ветеранів Другої світової війни та ветеранів  спорту м. Одеси. У заходах взяли 

участь близько 3000 одеситів. Захід проведено без залучення коштів бюджету 

м. Одеси. 

3.9. Проведення міської молодіжної Спартакіади «Патріот»                      

(виконання – 10,0 тис.грн).  

Управлінням спільно з Департаментом і департаментом оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської 

міської ради у ІІ півріччі 2018 року проведено міську молодіжну Спартакіаду 

«Патріот» серед учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси. У 

змаганнях взяли участь команди закладів загальної середньої освіти 

Суворовського, Київського, Малиновського та Приморського районів м. Одеси. 

Переможці змагань були нагороджені відповідними дипломами   та пам’ятними 

кубками.  

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. 

Протягом 2018 року учні та вихованці закладів загальної середньої                

та позашкільної освіти м. Одеси брали активну участь у конференціях,                    

що проводилися ветеранськими організаціями міста у рамках відзначення 

пам’ятних дат Другої світової війни.  

3.11. Проведення міського конкурсу «Прапороносець» (виконання –            

4,0 тис.грн).  

З метою виховання в учнівської молоді поваги до державних символів 

України, рідного міста, формування національної свідомості, почуття 

належності до рідної землі та свого народу, набуття навичок стройового 

вишколу Департаментом у листопаді-грудні 2018 року організовано та 

проведено міський конкурс «Прапороносець», в якому взяли участь                        

46 команд прапороносців закладів освіти міста. Відповідно до розпорядження 

міського голови від 04 грудня 2018 року № 1051 переможці змагань були 

нагороджені пам’ятними подарунками. 

3.12. Впровадження спортивно-соціального проекту «Одеська шкільна 

баскетбольна ліга».   

Департаментом спільно з Управлінням та Одеською міською федерацією 

баскетболу у ІІ півріччі 2018 року були розроблені та затверджені: Регламент 

проведення міських змагань з баскетболу «Одеська Шкільна Баскетбольна 

Ліга» серед юнаків та дівчат 2002 року народження (сезон 2018-2019) та 

Календар ігор з баскетболу «Одеської Шкільної Баскетбольної Ліги» сезону 

2018-2019.  
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Відповідно до вищезазначених документів, з метою популяризації 

баскетболу серед учнівської молоді у жовтні-листопаді 2018 року було 

проведено І етап міських змагань з баскетболу «Одеська Шкільна Баскетбольна 

Ліга».  

Захід проведено без залучення коштів бюджету м. Одеси. 

 

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 (виконання – 10,0 тис.грн). 

З метою організації змістовного дозвілля учнівської молоді 

департаментом культури та туризму Одеської міської ради на виконання 

розпорядження міського голови від 19 вересня 2018 року № 835                            

«Про проведення екскурсійного музейно-освітнього проекту «Одеса – наш 

спільний дім» проведена відповідна робота з розробки екскурсійного 

маршруту. У 2018 році проведено 5 екскурсій історичними місцями м. Одеси, а 

також виготовлено необхідну поліграфічну продукцію та відеофільми.  

4.2. Проведення екскурсій до музеїв, театрів, кінотеатрів м. Одеси                   

для школярів. Відвідування Всесвітнього клубу одеситів (виконання –                   

115,0 тис.грн). 

Департаментом протягом 2018 року були організовані і проведені 

екскурсії до музеїв, театрів, кінотеатрів м. Одеси для вихованців таборів із 

денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти та для учнів 

закладів загальної середньої освіти міста.   

4.3. Розвиток волонтерського руху у закладах освіти: організація надання 

допомоги ветеранам війни, праці, особам з інвалідністю у вирішенні соціально-

побутових проблем, військовослужбовцям, які проходять лікування та 

реабілітацію у військових госпіталях; організація надання допомоги воїнам – 

учасникам АТО, 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. 

З метою розвитку волонтерського руху, виховання у молоді 

загальнолюдських, духовних та моральних цінностей, розвитку комунікативних 

навичок, формування відчуття власної необхідності тим, хто потребує 

допомоги, Департаментом (без залучення коштів бюджету  м. Одеси) проведені 

відповідні заходи, спрямовані на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей 

та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють у зоні проведення 

Операції об’єднаних сил: 

- благодійні акції: «Ветеран живе поруч!», «Милосердя», «Турбота» –  

надання ветеранам, які мають проблеми з пересуванням, шефської допомоги та 

привітання їх за місцем проживання з 74-ю річницею визволення Одеси від 

нацистських загарбників, 73-ю річницею Перемоги над нацизмом   у Європі та 

74-ю річницею вигнання з України нацистських окупантів (березень-травень, 

жовтень 2018 року); 
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- благодійний марафон «До світлого дня – світлі вчинки»                               

(до Великодня) в період з 19 березня по 13 квітня 2018 року – майстер-класи з 

виготовлення та декоративного розпису писанок, Великодніх листівок та 

сувенірів; виставки-ярмарки «Великодні візерунки» – розпродаж виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва; акція «Подаруй посмішку ближньому» – 

відвідування ветеранів та поранених воїнів, які перебувають у військовому 

госпіталі, людей похилого віку, дітей-сиріт; концертно-ігрові програми для 

дітей переселенців із зони проведення Операції об’єднаних сил; концертні 

програми «Світло Великодня» для дітей-сиріт, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених родин тощо; 

- благодійна акція «Перше вересня – без квітів» – збір у закладах освіти 

міста коштів для лікування воїнів, захисників України, медикаментів, продуктів 

харчування, засобів особистої гігієни; 

- благодійний марафон «З вірою в серці» (до Дня Святого Миколая, 

Нового року та Різдва Христового) в період з 10 по 28 грудня 2018 року: 

майстер-класи з виготовлення та декоративного розпису новорічних пряників, 

ялинкових прикрас, оберегів та сувенірів; виставки-ярмарки виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва; святкові концертні програми «Святий 

Миколай у колі друзів» для дітей-сиріт, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених родин, поранених воїнів, що знаходяться на лікуванні                       

у військовому госпіталі тощо.                                            

Учнівська молодь систематично брала участь у роботах з упорядкування 

братських та поодиноких могил та інших споруд і об’єктів, що увічнюють 

пам’ять про героїв-визволителів.  

З метою виховання у молоді загальнолюдських цінностей та сприяння 

розвитку її соціальної активності Одеським міським центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді за сприяння департаменту праці та соціальної 

політики Одеської міської ради проводились відповідні просвітницькі заходи.  

4.4. Проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор                   

(виконання – 22,0 тис.грн).  

З метою продовження інтелектуальних та культурних традицій міста, 

організації активного відпочинку та змістовного дозвілля молоді,  поглиблення 

уявлень учнів про особливості та тенденції культурного розвитку Одеси 

відповідно до розпоряджень міського голови від 16 травня 2018 року № 401 

«Про проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор серед молодіжних 

команд» та від 04 грудня 2018 року № 1049  «Про проведення міського 

фестивалю інтелектуальних ігор серед школярів закладів загальної середньої 

освіти міста Одеси у 2018 році» протягом 2018 року були проведені: 

- у травні 2018 року – міський фестиваль інтелектуальних ігор серед 

молодіжних команд, у якому взяли участь 14 команд закладів вищої освіти           

м. Одеси; 

- у грудні 2018 року – міський фестиваль інтелектуальних ігор серед 

школярів закладів загальної середньої освіти міста Одеси, у якому взяли участь 

295 учнів від 42 закладів загальної середньої освіти м. Одеси.   
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Департаментом забезпечено оренду приміщення, придбання сувенірної та 

нагородної продукції для нагородження переможців та учасників 

інтелектуальних ігор.  

4.5. Проведення шкільної ліги сміху на «Кубок мера» (виконання –              

75,0 тис.грн). 

З метою підтримки обдарованої та талановитої учнівської молоді, 

створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного 

розвитку підростаючого покоління відповідно до розпорядження міського 

голови від 08 лютого 2018 року № 44 «Про організацію та проведення                           

у 2018 році міського чемпіонату серед шкільних команд клубу веселих та 

кмітливих на «Кубок мера» у березні 2018 року Департаментом проведено 

півфінал, а у квітні – фінал міського чемпіонату серед шкільних команд КВК на 

«Кубок мера».  

Крім цього, на виконання розпоряджень міського голови від 08 лютого 

2018 року № 44 «Про організацію та проведення у 2018 році міського 

чемпіонату серед шкільних команд клубу веселих та кмітливих на «Кубок 

мера» та від 14 грудня 2018 року № 1075 «Про проведення ігор Шкільної Ліги 

сміху на «Кубок мера» в м. Одесі» 14 грудня 2018 року на базі Одеського 

культурного центру було проведено І гру (фестиваль) Шкільної Ліги сміху на 

«Кубок мера» (далі – Ліга). У заході взяла участь 21 команда від 20 закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси та 2 команди з міст Харкова та Сум. 

Департаментом забезпечено виготовлення поліграфічної продукції (афіш, 

запрошень, дипломів), нагородної продукції для переможців і учасників, а 

також оренду приміщення та електрообладнання для проведення заходів Ліги. 

4.6. Організація і проведення спортивних змагань серед учнівської 

молоді, присвячених видатним одеситам, які здійснили вагомий внесок                       

у спортивну славу м. Одеси. 

Управлінням протягом 2018 року згідно з Єдиним планом-календарем без 

залучення бюджетних коштів проводилися відповідні заходи, в яких взяли 

участь більше 6 000 одеситів.  

4.7. Проведення міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси» 

(виконання – 20,0 тис.грн). 

З метою сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей, пошуку 

і підтримки юних талантів, підвищення виконавської майстерності дитячих 

художніх колективів та окремих виконавців закладів освіти м. Одеси відповідно 

до розпорядження міського голови від 28 березня 2018 року                     № 194 

у квітні-травні 2018 року проведено міський фестиваль-конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Зоряна юність Одеси».  У заході взяли участь біля 3000 

конкурсантів: творчих колективів та окремих виконавців закладів освіти міста, 

з них 2139 конкурсантів стали лауреатами фестивалю-конкурсу.  

Департаментом забезпечено звукове та світлове супроводження гала-

концерту, який відбувся 01 червня 2018 року у рамках відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей, виготовлено дипломи та придбано призові 

кубки для нагородження переможців фестивалю-конкурсу.   
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4.9. Конкурс сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я»   

(виконання – 15,0 тис.грн).  

З метою підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, 

популяризації художньої творчості й народної майстерності у родинах 

відповідно до розпорядження міського голови від 11 травня 2018 року № 350 у 

травні 2018 року проведено відбірковий етап конкурсу, переможці якого стали 

учасниками  фестивалю «Творча сім’я – моя родина і я», присвяченого 

Міжнародному дню сім’ї. У заході взяли участь 13 сімей – переможців 

відбіркового етапу. Департаментом забезпечено звукове супроводження 

фестивалю, придбання пам’ятних подарунків та дипломів для нагородження 

переможців та учасників конкурсу.                

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 (виконання – 12,0 тис.грн). 

У конкурсі, який відбувся 18 травня 2018 року, взяли участь                            

20 школярів від 11 закладів загальної середньої освіти міста. Відповідно до 

розпорядження міського голови від 16 травня 2018 року № 405                              

«Про проведення міського конкурсу імені Аркадія Креймера на краще 

проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси 

«Сторінками історії Одеси» у 2018 році» Департаментом забезпечено 

виготовлення та вручення переможцям дипломів та пам’ятних подарунків. 

 

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.  

Департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 

ради у 2018 році постійно здійснювалося інформування громади та ЗМІ міста 

щодо проведення в Одесі заходів із національно-патріотичного виховання в 

рамках Програми шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Одеської 

міської ради та на сторінках газет «Одеський вісник» та «Думська площа». 

Представники ЗМІ запрошувалися на відповідні тематичні заходи з 

патріотичного виховання молоді. Інформація, що розміщувалася на офіційному 

сайті Одеської міської ради, та інформаційні матеріали (текстові, фото- та 

відео-), які направлялися до ЗМІ шляхом електронної розсилки, регулярно 

використовувалися в роботі не лише місцевих, а й загальноукраїнських 

друкованих та електронних медіа.     

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.   

Департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 

ради проводилися відповідні заходи без залучення коштів бюджету м. Одеси,                      

а саме: 
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- забезпечувалась постійна підтримка розділу «Про місто» офіційного        

сайту Одеської міської ради, в якому створено підрозділи: «ПОЧЕСНІ 

НАГОРОДИ ОДЕСИ», «ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ ОДЕСИ», «КНИГИ ПРО 

ОДЕСУ», «ОДЕСА 1941-1945»; 

- на офіційному сайті Одеської міської ради та на сторінках газет 

«Одеський вісник» та «Думська площа» постійно розміщувалася інформація 

щодо знаменитих одеситів та людей, які прославили місто Одесу (статті                

до ювілейних та пам’ятних дат, заходи щодо вшанування видатних 

особистостей або на їх честь); 

- у розділі «Про місто» надавалася  відповідна інформація про видатних 

особистостей – одеситів та людей, життєвий шлях яких пов’язаний з Одесою 

(підрозділ «ВОНИ ПРОСЛАВИЛИ ОДЕСУ»): http://omr.gov.ua/ru/history/90431.    

5.3. Розміщення інформації про заходи з національно-патріотичного 

виховання на об’єктах зовнішньої реклами (виконання – 5,0 тис.грн). 

За сприяння Департаменту управлінням реклами Одеської міської ради 

спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради                

у рамках проекту «Гордість Одеси» підготовлені та розміщені на рекламних 

конструкціях у межах території міста Одеси фотографії кращих Почесних варт 

закладів загальної середньої освіти міста (за підсумками несення Почесної 

Вахти Пам’яті у 2018 році). 

Виконання заходів Програми знаходиться на постійному контролі 

Департаменту. 
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