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Про хід виконання у 2021 році Міської 
цільової програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси 
«Я -  одесит, патріот України» на 2021- 
2026 роки, затвердженої рішенням Одеської 
міської ради від 03 лютого 2021 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 
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 здійснення контролю за 
виконанням Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року 
№ 55-УІІІ, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2021 році 
Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року 
№ 55-УІП, надану Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Павла Вугельмана. ч

Міський голова А Геннадій ТРУХАНОВ

№ 55-УІІІ

В. о. заступника міського голови 
керуючого справами

У

Олег БРИНДАК



Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
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ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання у 2021 році 

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

на 2021-2026 роки

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки 
затверджена рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року 
№ 55-УІЇІ (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 
юного покоління до українського народу, Батьківщини, держави, готовності 
до виконання свого громадянського обов’язку із захисту Вітчизни.

Відповідальний виконавець Програми -  Департамент освіти та науки 
Одеської міської ради. Виконання Програми здійснювалось виконавчими 
органами Одеської міської ради, установами та громадськими 
організаціями.

Загальний контроль за реалізацією. Програми здійснювався постійною 
комісією Одеської міської ради з питань освіти, спорту та взаємодії 
з громадськими організаціями.

Обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2021 рік, затверджені 
за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади 
у сумі 852,0 тис.грн, фактичне виконання та касові видатки 
(освоєно) -  572,4 тис.грн. „

У зв’язку зі встановленням карантину та запровадженням 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СО¥ГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, виконання заходів Програми у 2021 році 
було обмежено.

Виконання Програми у звітному періоді здійснювалося за такими 
напрямами та заходами.



1. Організаційно-методичні заходи щодо вдосконалення і розвитку 
системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Одесі.

1.1. Вдосконалення роботи Координаційної ради з питань
патріотичного виховання при Одеському міському голові, її взаємодії 
з профільними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування
та громадськими організаціями.

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, 
Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради з метою
налагодження співпраці з іншими виконавчими органами Одеської міської 
ради та громадськими організаціями здійснювалися відповідні організаційні 
заходи без залучення бюджетних коштів.

Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради
ЗО вересня 2021 року було проведено засідання Координаційної ради 
з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при 
Одеському міському голові.

1.2. Створення реєстру патріотичних, військово-патріотичних об’єднань 
та клубів.

Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради
здійснюються відповідні організаційні заходи щодо створення реєстру 
патріотичних, військово-патріотичних об’єднань та клубів без залучення 
бюджетних коштів.

1.3. Розробка календарного плану заходів з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді у м. Одесі.

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради у січні 
2021 року спільно з Департаментом внутрішньої політики Одеської міської 
ради розроблено Календарний план заходів з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді м. Одеси на 2021 рік, що забезпечив можливість 
усім виконавчим органам Одеської міської ради узгоджено працювати над 
виконанням заходів Програми відповідно до визначених календарних 
термінів.

2. Громадянсько-патріотичне виховання.
2.1. Проведення ознайомчих екскурсій «Одеса -  багатонаціональна» 

до національних культурних центрів м. Одеси (для учнів закладів загальної 
середньої освіти).

З метою сприяння консолідації громадянського суспільства та 
виховання особистості у полікультурному середовищі міста Одеси 
22 червня 2021 року проведено ознайомчі екскурсії «Одеса -  
багатонаціональна» для вихованців пришкільних таборів -  учнів Одеської 
загальноосвітньої школи № 89 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області, Одеської початкової школи № 53 Одеської міської ради та Одеського 
навчально-виховного комплексу № 53 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
ліцей» Одеської міської ради Одеської області.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  10,0 тис.грн.



2.2. Створення цільових музейних програм «Я в родині, громаді, 
країні та світі».

На виконання розпорядження міського голови від 15 вересня 2021 року 
№ 805 «Про виділення коштів на проведення заходів зі створення цільових 
музейних програм «Я в родині, громаді, країні та світі», з метою організації 
змістовного дозвілля учнівської молоді за сприяння Департаменту культури 
та туризму Одеської міської ради Комунальною установою «Одеський 
муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» було 
організовано та проведено навчальні заходи на тему «Дітям про громадянство 
та патріотизм» у рамках музейних програм «Я в родині, громаді, країні та 
світі», а також розроблено концепцію музейного «робочого зошита».

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  10,0 тис.грн.
2.3. Проведення міського конкурсу пошукових проектів музеїв при 

закладах освіти м. Одеси.
На виконання розпорядження міського голови від 15 листопада 

2021 року № 1009 «Про проведення міського конкурсу пошукових проектів 
музеїв при закладах освіти м. Одеси», з метою вдосконалення та 
стимулювання діяльності музеїв при закладах освіти, підвищення їх ролі як 
осередків освіти і національно-патріотичного виховання учнівської молоді 
м. Одеси Департаментом освіти та науки Одеської міської ради у листопаді 
2021 року в режимі «онлайн» проведено міський конкурс пошукових 
проектів музеїв при закладах освіти м. Одеси. У конкурсі взяли участь 
12 музеїв при закладах загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси, які представили відеоматеріали пошукових 
проектів за номінаціями «Кращий проект воєнно-історичного музею при 
закладі освіти» та «Кращий проект історико-краєзнавчого музею при закладі 
освіти».

Переможці конкурсу: 6 шкільних музеїв -  нагороджені пам’ятними 
дипломами; керівники музеїв, пошукові роботи яких стали призерами, -  
нагороджені грошовими винагородами.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  15,0 тис.грн.
2.4. Проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності».
На виконання розпорядження міського голови від 25 жовтня 2021 року 

№ 927 «Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 
української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності», 
з метою залучення учнівської молоді до пошуку, збереження народної 
культурної спадщини України, задоволення освітньо-культурних інтересів 
молоді, 'її потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, 
а також пошуку й підтримки талановитих співаків серед вихованців закладів 
освіти м. Одеси Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
у листопаді 2021 року в режимі «онлайн» проведено міський дитячо- 
юнацький фестиваль-конкурс української пісні «На крилах пісень -  
від давнини до сучасності». Учасниками фестивалю-конкурсу стали близько 
100 конкурсантів, зокрема учні закладів загальної середньої та позашкільної



освіти міста, у 3 номінаціях: «Народний спів», «Естрадний спів» та 
«Академічний спів».

Володар гран-прі конкурсу та лауреати І ступеня нагороджені 
дипломами, пам’ятними кубками та цінними подарунками; учасники 
конкурсу нагороджені дипломами і пам’ятними кубками.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  19,6 тис.грн.
2.5. Проведення міського конкурсу творчості серед вихованців 

закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка».
На виконання розпорядження міського голови від 10 березня 2021 року 

№ 152 «Про проведення міського конкурсу творчості серед вихованців 
закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» у 2021 році із 
дотриманням карантинних обмежень», з метою популяризації серед 
учнівської молоді української культури, традицій та обрядів українського 
народу, виявлення талановитих вихованців та розкриття їх творчого 
потенціалу Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
у березні 2021 року проведено міський конкурс творчості серед вихованців 
закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» у режимі 
«онлайн» із дотриманням карантинних обмежень. У заході взяли участь 
37 конкурсанток та їх команди від закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти м. Одеси.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  19,4 тис.грн.
2.6. Співпраця з козацькими організаціями.
2.6.1. Проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду 

козацького діти» із внесенням до програми заходу показових виступів 
козаків (збереження українських козацьких традицій).

Відповідно до розпорядження міського голови від 22 жовтня 2021 року 
№ 916 «Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду 
козацького діти», з метою сприяння розвитку інтересів учнів до української 
культури, вдосконалення патріотичного та громадянського виховання юного 
покоління шляхом пізнання традицій та звичаїв українського народу, історії 
рідного краю Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
01 листопада 2021 року проведено міську військово-спортивну гру 
«Ми роду козацького діти». У заході взяли участь 80 учнів від 8 закладів 
загальної середньої освіти міста. Команди-переможці були нагороджені 
відповідними дипломами та грошовими преміями.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  20,0 тис.грн.
2.6.2. Проведення науково-практичного семінару для вчителів закладів 

освіти «Зрима пісня України».
Відповідно до розпорядження міського голови від 19 жовтня 2021 року 

№ 906 «Про проведення науково-практичного семінару для вчителів закладів 
освіти «Зрима пісня України», 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 Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради у жовтні 2021 року проведено науково-практичний



семінар «Зрима пісня України», в якому взяли участь 129 вчителів закладів 
загальної середньої освіти та 65 керівників гуртків закладів позашкільної 
освіти міста Одеси.

У рамках семінару проведено: пленарні засідання, лекції, майстер- 
класи із фольклористики, хореографії, художньої вишивки, витинанки, 
плетіння із соломки та інших природних матеріалів, художнього різьблення 
по деревині, Петриківського розпису, писанкарства, вибійки, печатного 
пряника.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  5,0 тис.грн.
2.6.3. Проведення науково-практичної конференції учнівської молоді 

«Козацькими шляхами».
Відповідно до розпорядження міського голови від 22 листопада 

2021 року № 1030 «Про проведення міської науково-практичної конференції 
учнівської молоді «Козацькими шляхами», з метою залучення молоді до 
наукової роботи, розвитку пізнавальної діяльності учнів та співпраці 
з громадськими козацькими організаціями Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради 06 грудня 2021 року проведено міську науково- 
практичну конференцію учнівської молоді «Козацькими шляхами», в якій 
взяли участь 46 учнів від 42 закладів загальної середньої освіти міста.

Учасники заходу презентували пошуково-дослідницькі роботи: 
«Історія козацтва на Півдні України», «Побут і традиції козацтва, козацькі 
забави», «Туристські маршрути «Козацькими шляхами Одещини», «Історичні 
портрети козацьких ватажків». Учні закладів загальної середньої освіти 
нагороджені дипломами та грамотами Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  2,0 тис.грн.
2.6.4. Проведення міської гри-квесту «Місто, яке пам’ятає козаків».
Відповідно до розпорядження міського голови від 22 жовтня 2021 року

№915 «Про проведення міської гри-квесту «Місто, яке пам’ятає козаків», 
з метою популяризації героїчної історії Одеси, виховання у школярів любові 
до рідного краю та збереження козацьких традицій у режимі «онлайн» 
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради у жовтні 2021 року 
було проведено міську гру-квест «Місто, яке пам’ятає козаків». 
У заході взяли участь 150 учнів від 30 закладів загальної середньої освіти 
міста. Переможці змагання були нагороджені дипломами та грошовими 
винагородами.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  20,0 тис.грн.
2.7. Проведення міського фестивалю «Одеса -  моє місто рідне».
2.7.1. Проведення міського конкурсу творчих робіт учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси «Застигла музика».
Відповідно до розпорядження міського голови від 23 квітня 2021 року 

№ 283 «Про проведення міського конкурсу проектів для старшокласників 
з історії та культури рідного міста», з метою поглиблення знань школярів 
про архітектурні пам’ятки міста Одеси, формування свідомої, духовно 
багатої особистості, поглиблення уявлень учнів про особливості та тенденції



культурного розвитку Одеси Департаментом освіти та науки Одеської 
міської ради 02 червня 2021 проведено конкурс проектів, у якому взяли 
участь 140 учнів від 38 закладів загальної середньої освіти м. Одеси.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  5,0 тис.грн.
2.7.2. Проведення міського конкурсу проектів для старшокласників 

з історії та культури рідного міста.
Відповідно до розпорядження міського голови від 05 квітня 2021 року 

№ 232 «Про проведення міського конкурсу проектів для старшокласників 
з історії та культури рідного міста», з метою популяризації історико- 
культурної спадщини рідного міста та стимулювання розвитку науково- 
дослідницької діяльності учнів Департаментом освіти та науки Одеської 
міської ради проведено вищезазначений захід. У трьох номінаціях 
(культурологічній, історико-краєзнавчій, військово-патріотичній) фінального 
етапу конкурсу взяли участь проекти 51 старшокласника.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  19,7 тис.грн.
2.8. Проведення міського конкурсу професійної майстерності 

«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» (вчителі історії та 
курсу «Одеса -  моє місто рідне»).

Відповідно до розпорядження міського голови від 25 жовтня 2021 року 
№ 929 «Про проведення міського конкурсу професійної майстерності 
«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» Департаментом освіти 
та науки Одеської міської ради у грудні 2021 року проведено міський 
конкурс серед вчителів закладів освіти міста на кращий урок з краєзнавчої 
тематики. Участь у конкурсі взяли 17 педагогічних працівників, 8 з яких 
стали переможцями конкурсу.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  15,0 тис.грн.

3. Військово-патріотичне виховання.
3.1. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»).
Відповідно до розпорядження міського голови від 14 квітня 2021 року 

№ 260 «Про участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі 
«Сокіл» («Джура»)», з метою національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
у травні 2021 року в режимі «онлайн» проведено І (міський) етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») у 2020/2021 навчальному році серед команд учнів закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси. Участь у заході взяли 11 команд-роїв 
середньої вікової групи та 22 команди-рої старшої вікової групи.

Захід проводився без використання бюджетних коштів.
3.2. Проведення міського конкурсу для школярів «Юний парамедик».
З метою формування свідомого та відповідального ставлення 

учнівської молоді до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навчання 
необхідним прийомам і навичкам надання домедичної допомоги



Департаментом освіти та науки Одеської міської ради у грудні 2021 року 
відповідно до розпорядження міського голови від 15 листопада 2021 року 
№ 1006 «Про проведення міського конкурсу для школярів «Юний
парамедик» у режимі «онлайн» проведено міський конкурс для школярів 
«Юний парамедик». У заході взяли участь 17 команд юних парамедиків 
закладів освіти м. Одеси. Переможці були нагороджені дипломами та 
цінними подарунками, учасники -  дипломами та пам’ятними подарунками.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  9,8 тис.грн.
3.3. Сприяння в організації військово-шефської роботи у закладах 

освіти, організація екскурсій до військових частин з метою пропаганди 
образу захисника Вітчизни.

Відповідно до розпорядження міського голови від 23 березня 2020 року 
№ 246 «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» Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
за сприяння Відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської 
ради для проведення шефської роботи у 2021 році 64 заклади загальної 
середньої освіти міста закріплені за ЗО військовими частинами, підрозділами, 
закладами Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі. 
За їх участю з урахуванням карантинних обмежень проводяться відповідні 
позакласні тематичні заходи.

3.4. Несення Почесної Вахти Пам’яті Почесними вартами закладів 
загальної середньої освіти біля пам’ятника Невідомому матросу. 
Нагородження кращих Почесних варт.

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, з метою патріотичного виховання 
учнівської молоді 07 травня 2021 року Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради була проведена урочиста лінійка з відновлення 
несення Почесної Вахти Пам’яті на Алеї Слави у 2021 році. Захід 
проведено з урахуванням карантинних обмежень, встановлених внаслідок 
поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Відповідно до графіку несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1, 
затвердженого наказом Департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
від 04 березня 2021 року № 58 «Про несення Почесної Вахти Пам’яті на 
Посту № 1 Почесними вартами закладів загальної середньої освіти м. Одеси 
у 2021 році», учні закладів загальної середньої освіти м. Одеси у травні -  
жовтні 2021 року несли Почесну Вахту Пам’яті на Алеї Слави 
біля пам’ятника Невідомому матросу у центральному парку культури 
та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. За цей час школярі проходили підготовку 
та відповідне навчання в Комунальному закладі позашкільної освіти 
«Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської 
молоді «Пост № 1», досліджували героїчне минуле рідного міста,



знайомилися із експозиціями військово-історичного музею Оперативного 
командування «Південь», брали активну участь у міських заходах з 
відзначення пам’ятних дат та загальнодержавних свят.

Відповідно до розпорядження міського голови від 02 листопада 
2021 року № 961 «Про нагородження кращих Почесних варт закладів 
загальної середньої освіти міста за підсумками несення Почесної Вахти 
Пам’яті у 2021 році» кращі Почесні варти закладів загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси нагороджено 
грамотою і кубком за зразкове несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  7,0 тис.грн.
3.5. Участь дітей та молоді у науково-історичних конференціях, 

засіданнях, форумах та інших заходах, присвячених державним, регіональним 
і міським святам та пам’ятним датам.

У закладах освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси організовано та проведено з урахуванням карантинних обмежень 
освітні, виховні та інші інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені 
державним, регіональним і міським святам та пам’ятним датам: 
виховні години «День Соборності України: погляд в історію», бесіди 
«У їхніх серцях жила Україна» до Дня Героїв Крут, уроки звитяги «Герої 
нашого часу» до Дня Героїв Небесної Сотні, бесіди «Мужність та героїзм 
українських добровольців», уроки мужності «Афганістан -  наша пам’ять», 
«День тих, хто перший став на захист незалежності держави» до Дня 
українського добровольця, уроки пам’яті та уроки мужності, онлайн-години 
спілкування, онлайн-вікторини, конкурси малюнків, стіннівок, екскурсії у 
шкільних воєнно-історичних музеях та куточках Бойової слави до Дня 
пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 
міський конкурс учнівських відеопроєктів «Тих спогадів із пам’яті не 
стерти», онлайн-зустрічі школярів з бійцями добровольчих формувань, що 
брали участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на 
території Донецької і Луганської областей, засідання «круглого столу», 
тематичні конкурси малюнків та стіннівок «Герої не вмирають», онлайн- 
перегляд документальних фільмів, тематичні виставки творів мистецтв, 
фотографій, документів та літератури у бібліотеках закладів загальної 
середньої освіти тощо.

3.6. Проведення міського конкурсу вокально-хореографічної композиції 
«Герої живуть у піснях».

Згідно з розпорядженням міського голови від 10 березня 
2021 року № 154 «Про проведення міського конкурсу вокально-
хореографічної композиції «Герої живуть у піснях» у 2021 році із 
дотриманням карантинних обмежень», з метою увічнення пам’яті про подвиг 
народу в Другій світовій війні, вшанування захисників України та борців за 
її незалежність у березні -  квітні 2021 року Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради у режимі «онлайн» проведено конкурс вокально- 
хореографічної композиції «Герої живуть у піснях». У конкурсі взяли 
участь 100 творчих колективів та окремих виконавців -  учнів / вихованців



закладів загальної середньої та позашкільної освіти м. Одеси. Відповідно 
до Положення про проведення конкурсу переможці та учасники заходу були 
нагороджені дипломами Департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
та призовими кубками.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  5,3 тис.грн.
3.7. Проведення спортивних змагань з різних видів спорту, 

присвячених Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У зв’язку із карантинними обмеженнями, встановленими внаслідок 

поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Управлінням з фізичної культури та спорту 
Одеської міської ради захід не проводився.

3.8. Проведення міської молодіжної Спартакіади «Патріот».
У зв’язку із карантинними обмеженнями, встановленими внаслідок 

поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Управлінням з фізичної культури та спорту 
Одеської міської ради захід не проводився.

3.9. Проведення міського конкурсу «Прапороносець».
З метою виховання у молоді поваги до державних символів та ритуалів 

України, рідного міста, свого закладу освіти, а також набуття навичок 
стройового вишколу, відповідно до розпорядження міського голови 
від 16 листопада 2021 року № 1013 «Про проведення міського конкурсу 
«Прапороносець» Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
у листопаді -  грудні 2021 року в режимі «онлайн» організовано та проведено 
міський конкурс «Прапороносець». У конкурсі взяли участь прапороносні 
групи 27 закладів загальної середньої та позашкільної освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Одеси, які продемонстрували 
навички стройового вишколу. Переможці та учасники конкурсу були 
нагороджені відповідними грамотами Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради та пам’ятними кубками.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  3,0 тис.грн.
3.10. Впровадження спортивно-соціального проекту «Одеська шкільна 

баскетбольна ліга».
З метою сприяння підготовці шкільних команд до участі у змаганнях 

Шкільної баскетбольної ліги для команд Одеської спеціалізованої школи 
№ 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
№№ 12, 56, 73, Одеського ліцею № 81 Одеської міської ради Одеської 
області, Одеського навчально-виховного комплексу «Морський ліцей -  
загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської 
області та Одеського навчально-виховного комплексу № 67 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  ліцей» Одеської міської ради Одеської області було 
придбано баскетбольні м’ячі.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  19,5 тис.грн.



3.11. Проведення міських змагань з футболу «Одеська шкільна 
футбольна ліга».

Фінальні змагання Одеської шкільної футбольної ліги були проведені 
28 травня 2021 року на стадіоні «Спартак» у рамках XXIII Спартакіади серед 
учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси.

Захід проводився без використання бюджетних коштів.

4. Духовно-моральне виховання громадянина -  патріота м. Одеси.
4.1. Проведення для школярів екскурсій до музеїв, театрів, кінотеатрів 

м. Одеси. Відвідування Всесвітнього клубу одеситів.
З нагоди відзначення 150-ї річниці від Дня народження видатної 

української письменниці Лесі Українки Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради 24 лютого 2021 року організовано відвідування 
школярами Одеського дитячого театру ім. Юрія Олеші та перегляд вистави 
«Лісова пісня» з наступним її обговоренням. Участь у заході взяли лідери 
учнівського самоврядування -  200 учнів Одеських загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області №№ 18, 27, 28, 33, 51, 
55, 60, 65, 72, 85, 130, Одеської спеціалізованої школи № 86 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 
області, Одеського навчально-виховного комплексу «Надія» «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний заклад № 275» Одеської міської ради 
Одеської області, Одеських ліцеїв Одеської міської ради Одеської області 
№№ 9, 63, 81, 82, «Гармонія», «Фонтанський» та Одеського ліцею 
«Олімпієць» спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області. 
Для 364 учнів закладів загальної середньої освіти Суворовського району 
міста Одеси було організовано відвідування театру та перегляд вистави- 
попурі на українські казки «Клубок казок».

Крім цього, було організовано відвідування Одеського академічного 
українського музично-драматичного театру ім. В.С. Василька з переглядом 
вистав «Сватання на Гончарівці» (15 червня 2021 року) та «Дюймовочка» 
(18 червня 2021 року) вихованцями пришкільних таборів Одеських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
№№ 51, 60, 78, 100, Одеської спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 
області, Одеської початкової школи № 64 Одеської міської ради, Одеського 
навчально-виховного комплексу № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
гімназія» Одеської міської ради Одеської області, Одеського навчально- 
виховного комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов -  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  59,9 тис.грн.
4.2. Розвиток волонтерського руху у закладах освіти:
- організація надання допомоги у вирішенні соціально-побутових 

проблем ветеранам війни, праці, особам з інвалідністю, військовослужбовцям, 
які проходять лікування та реабілітацію у військових госпіталях;



- організація надання допомоги воїнам -  учасникам АТО чи ООС, та 
сім’ям воїнів, загиблих під час АТО чи ООС;

- залучення батьків школярів до участі у пошукових проектах;
- участь учнівської молоді у заходах щодо догляду за монументами, 

пам’ятниками, меморіалами, окремими похованнями та братськими 
могилами.

З метою впровадження нових підходів і шляхів до виховання 
патріотизму серед дітей та учнівської молоді, виховання у підростаючого 
покоління загальнолюдських, духовних та моральних цінностей, формування 
відчуття власної необхідності у тих, хто потребує допомоги, а також 
розвитку волонтерського руху за ініціативою Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради у квітні 2021 року напередодні великодніх свят 
у закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 
відбувся благодійний марафон «До світлого дня -  світлі вчинки», у рамках 
якого діти та учнівська молодь під керівництвом педагогів брали активну 
участь у різних благодійних заходах. У закладах освіти міста також пройшли 
майстер-класи з розпису і фарбування яєць, організовані виставки, 
виготовлених великодніх прикрас та оберегів. Для учнів та вихованців 
закладів освіти у соціальних мережах проведено онлайн-фестиваль 
виготовлених власноруч дитячих виробів, сувенірів, привітальних листівок 
#Еазїегґе8ЇІуа1.

За доброю традицією до великодніх свят членами Парламенту 
старшокласників м. Одеси організовано та проведено благодійну акцію 
«У колі друзів», під час якої лідери учнівського самоврядування закладів 
освіти міста з виготовленими власноруч подарунками, оберегами та 
великодніми смаколиками відвідали військовослужбовців, які перебувають 
на лікуванні в Центральному військовому клінічному шпиталі № 411, 
а також людей похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, 
які знаходяться у геріатричному пансіонаті. Вихованцями позашкільних 
закладів міста підготовлено концертну онлайн-програму «Подаруй 
тепло сердець» для воїнів антитерористичної операції, які перебувають на 
лікуванні у військовому шпиталі.

Лідери учнівського самоврядування взяли участь в онлайн-зустрічі 
з представниками Одеської національної академії харчової технології, під час 
якої дізналися про історію свята Великодня, традиції українського 
народу щодо випікання пасок, фарбування та прикрашання яєць.

До Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового у грудні 
в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси 
відбувся благодійний марафон «З вірою в серці», у рамках якого проведено 
майстер-класи з виготовлення та декоративного розпису новорічних 
пряників, ялинкових прикрас, оберегів та сувенірів, які були передані дітям- 
сиротам, пораненим воїнам, що знаходяться на лікуванні у військовому 
госпіталі тощо. За доброю традицією лідери учнівського самоврядування 
закладів освіти міста -  члени Парламенту старшокласників м. Одеси 
привітали вихованців Одеського комунального навчального закладу



«Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області 
та інтернатної групи Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку 
Одеської міської ради Одеської області, дітей з інвалідністю, а також 
військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Центральному 
військовому клінічному шпиталі №411.

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.

4.3. Проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор.
У зв’язку із карантинними обмеженнями, встановленими внаслідок 

поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Департаментом освіти та науки Одеської 
міської ради вищезазначений захід не проведено.

4.4. Проведення Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера».
На виконання розпорядження міського голови від 10 березня 

2021 року № 153 «Про проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок 
мера» у 2021 році із дотриманням карантинних обмежень», з метою 
створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного 
розвитку юного покоління 05 червня 2021 року у Літньому театрі (Міський 
сад) Департаментом освіти та науки Одеської міської ради було проведено 
фінальну гру Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 2020 року із 
дотриманням карантинних обмежень. У фінальній грі Шкільної Ліги сміху 
взяли участь 6 команд від закладів освіти міста Одеси.

За результатами фінальної гри Ліги відповідно до рішення 
екзаменаційної комісії переможцями стали: команди Одеської
загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області, Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та 
технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та 
інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради 
Одеської області та Одеського навчально-виховного комплексу № 49 
«Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської 
міської ради Одеської області.

З нагоди святкування Дня Святого Миколая Департаментом освіти та 
науки Одеської міської ради 19 грудня 2021 року на Думській площі 
був проведений фестиваль Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 
у 2020/2021 навчальному році. У фестивалі Шкільної Ліги сміху на 
«Кубок мера» взяли участь 7 шкільних команд, які продемонстрували 
дотепний гумор, кмітливість, артистизм, вражали своїми вокальними 
даними та яскравими акторськими здібностями.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  146,4 тис.грн.
4.5. Організація і проведення спортивних змагань серед учнівської 

молоді, присвячених видатним одеситам, які здійснили вагомий внесок у 
спортивну славу міста Одеси.

Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради 
відповідно до Єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових



заходів міста Одеси на 2021 рік, затвердженого розпорядженням міського 
голови від 03 лютого 2021 року № 44 «Про затвердження Єдиного плану- 
календаря спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2021 рік», 
25 -  27 червня 2021 року проведений XXVII турнір з баскетболу пам’яті
І.Я. Кесельмана. Змагання проходили на базі Комунального закладу 
спеціальної позашкільної освіти «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 
школа олімпійського резерву ім. Литвака Б.Д.». У турнірі взяли участь 
8 жіночих команд з міст Одеси, Дніпра, Львова, Рівного, Ізмаїла та Кілії. 
Всім учасникам турніру були вручені пам’ятні подарунки та сувеніри.

Захід проводився без використання бюджетних коштів.
4.6. Проведення міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси».
На виконання заходу програмою передбачено 20,0 тис.грн.
У зв’язку із карантинними обмеженнями, встановленими внаслідок 

поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Департаментом освіти та науки Одеської 
міської ради проведення зазначеного заходу призупинено.

4.7. Проведення міського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Біла акація».

На виконання розпоряджень міського голови від 09 липня 2021 року 
№ 552 «Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Біла акація» у 2021 році», від 22 листопада 2021 року № 1026 «Про внесення 
змін до розпорядження міського голови від 09 липня 2021 року № 552 
«Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Біла акація» у 2021 році», з метою розвитку дитячої творчості та організації 
змістовного дозвілля юних одеситів, враховуючи встановлені карантинні 
обмеження внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради у грудні 2021 року в режимі «онлайн» проведено 
міський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Біла акація», учасниками 
якого стали учні та вихованці закладів освіти міста.

Захід проводився без використання бюджетних коштів.
4.9. Конкурс сімейної творчості «Творча сім’я -  моя родина і я».
На виконання розпорядження міського голови від 05 квітня 2021 року 

№ 229 «Про проведення конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я -  моя 
родина і я» у 2021 році», з метою підвищення ролі сім’ї у вихованні 
підростаючого покоління, популяризації у родинах художньої творчості й 
народної майстерності Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
у квітні -  травні 2021 року був проведений дистанційно в онлайн-режимі 
конкурс сімейної творчості «Творча сім’я -  моя родина і я» за участю 
64 творчих одеських родин. Переможці конкурсу (6 родин) та його 
учасники, які набрали найбільшу кількість балів, були нагороджені 
дипломами. Сім’ям-переможцям творчого конкурсу було вручено дипломи та 
пам’ятні подарунки.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  14,1 тис.грн.



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

Відповідно до розпорядження міського голови від 31 березня 2021 року 
№ 211 «Про проведення міського конкурсу імені Аркадія Креймера на краще 
проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси 
«Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів загальної середньої освіти 
міста», з метою формування свідомої, духовно багатої особистості та 
поглиблення знань школярів про особливості та тенденції культурного 
розвитку Одеси Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
29 травня 2021 року проведено вищезазначений захід за участю 35 учнів 
від 18 закладів загальної середньої освіти міста. Тематика екскурсій була 
різноманітна та цікава: історичні пам’ятні місця Одеси, знамениті одесити та 
їх внесок у розвиток вітчизняної культури.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  12,0 тис.грн.

5. Розвиток матеріально-технічної бази закладів та установ 
системи національно-патріотичного виховання.

5.1. Придбання обладнання для кабінетів предмету «Захист України» 
у закладах загальної середньої освіти міста.

З метою оновлення обладнання Департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради було придбано вироби медичного призначення, 
медичне обладнання (Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистріної Одеської 
міської ради Одеської області), комплект з надання першої медичної 
допомоги (Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Одеської міської ради Одеської області), гвинтівку пневматичну (3 одиниці) 
та відповідне спорядження (Одеська загальноосвітня школа № 28
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеський навчально- 
виховний комплекс № 49 «Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області).

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  29,9 тис.грн.
5.2. Придбання форменого одягу для вихованців Одеського ліцею 

з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради 
Одеської області.

Кошти не освоєно.
5.3. Придбання обладнання для комунального закладу позашкільної 

освіти «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді «Пост № 1».

З метою удосконалення матеріально-технічної бази Комунального 
закладу позашкільної освіти «Одеський міський центр військово- 
патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» Департаментом 
освіти та науки Одеської міської ради придбано форму для вихованців 
закладу, які входять до складу Почесних варт.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  45,0 тис.грн.



5.4. Оновлення обладнання для гуртків, груп та інших творчих 
об’єднань патріотичного, воєнно-патріотичного напрямів у закладах освіти.

З метою вдосконалення матеріально-технічної бази гуртків воєнно- 
патріотичного напряму Комунального закладу позашкільної освіти 
«Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської 
молоді «Пост № 1» Департаментом освіти та науки Одеської міської ради 
придбано форму для вихованців.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  30,0 тис.грн.
5.5. Оновлення експозицій музеїв, кімнат, куточків воєнно-історичного 

профілю у закладах освіти з обов’язковим наданням інформації про героїв 
АТО та ООС, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 
обороноздатності України, із числа осіб -  вихідців з міста Одеси.

З метою оснащення куточку воєнно-історичного профілю в Одеській 
загальноосвітній школі № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області придбано інформаційні стенди про волонтерів, громадян, 
які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  20,0 тис.грн.

6. Інформаційне забезпечення.
6.1. Підтримка та оновлення розділу «Одеса -  моє місто» на 

офіційному вебсайті Одеської міської ради.
Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради 

здійснювалися відповідні заходи без залучення бюджетних котів.
6.2. Здійснення інформаційної підтримки заходів з національно- 

патріотичного виховання.
Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради 

здійснювалися відповідні заходи щодо розміщення матеріалів національно- 
патріотичного змісту, а також інформації 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 засобах 
масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради.

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

Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з Комунальною 
установою «Одесреклама» Одеської міської ради за сприяння Департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради підготовлено та розміщено 
на рекламних конструкціях у межах території м. Одеси фотографії кращих 
Почесних варт закладів загальної середньої освіти міста (за підсумками 
несення Почесної Вахти Пам’яті у 2021 році).

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) -  9,8 тис.грн.

Інформація про хід виконання Програми за 2021 рік додається.

В. о. заступника міського голови 
керуючого справами Олег БРИНДАК



Додаток
до інформації до Програми

Інформація
про хід виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки

1. Найменування відповідального виконавця Програми -  Департамент освіти та науки Одеської міської ради.
2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми -  Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради, Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Управління з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради, Управління реклами Одеської міської ради.

3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми -  рішення Одеської міської ради 
від 03 лютого 2021 року № 55-УІІІ «Про затвердження Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки».

№
з/п

П ерелік  заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
В иконавці

Джерела
фінансування

Обсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

1. О рганізаційно-м етодичні заходи щодо вдосконалення і розвитку  
системи національно-патріотичного виховання дітей та м олоді в м. О десі

1.1. В досконалення роботи 
К оординаційної ради з питань 
патріотичного виховання при 
О деському м іському голові, 
її взаєм одії з профільними 
органами виконавчої влади, 
м ісцевого самоврядування та 
громадськими організаціями

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
внутріш ньої 

політики 
О деської м іської 

ради,
Д епартамент 

освіти та  науки 
О деської м іської 

ради

У сього, у т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
В иконавці Дж ерела

фінансування

О бсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

1.2. С творення реєстру 
патріотичних, військово- 
патріотичних о б ’єднань та 
клубів

2021 -  
2022 роки

Д епартамент 
внутріш ньої 

політики 
О деської м іської 

ради

У сього, у т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Розробка календарного плану 
заходів з національно- 
патріотичного 
виховання дітей та молоді 
у м. Одесі

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент 
внутріш ньої 

політики О деської 
м іської ради

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0

Всього за напрям ом  діяльності

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Г ром адянсько-патріотичне виховання

2.1. Проведення ознайомчих 
екскурсій
«О деса -  багатонаціональна» 
до національних 
культурних центрів 
м. О деси (для учнів закладів 
загальної середньої освіти)

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 10,0 10,0 10,0 10,0

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

10,0 10,0 10,0 10,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

Касові
видатки

(освоєно),
тис.грн

2.2. Створення цільових 
музейних програм 
«Я в родині, громаді, 
країні та  світі»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
культури та туризму 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент освіти 
та  науки

О деської м іської 
ради,

Комунальна 
установа 

«О деський 
муніципальний 

музей особистих 
колекцій 

імені
О.В. Блещ унова»

У сього, у т. ч.: 10,0 10,0 10,0 10,0

бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

10,0 10,0 10,0 10,0

2.3. П роведення міського 
конкурсу пош укових 
проектів музеїв при 
закладах освіти 
м. Одеси

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у т. ч.: 15,0 15,0 15,0 15,0

бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

15,0 15,0 15,0 15,0

2.4. П роведення м іського дитячо- 
ю нацького фестивалю - 
конкурсу української пісні 
«Н а крилах пісень -  від 
давнини до сучасності»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

Усього, у т. ч.: 20,0 20,0 19,6 19,6

бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

20,0 20,0 19,6 19,6



№
з/н

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
В иконавці Дж ерела

фінансування

Обсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

2.5. П роведення міського 
конкурсу творчості серед 
вихованців закладів освіти 
м. Одеси «А я просто 
українка, україночка»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 20,0 20,0 19,4 19,4
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

20,0 20,0 19,4 19,4

2.6. Співпраця з козацькими 
організаціями

2021 -  
2026 роки

У сього, у  т. ч.: 47,0 47,0 47,0 47,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

47,0 47,0 47,0 47,0

2.6.1. П роведення міської 
військово-спортивної гри 
«М и роду козацького діти» 
із внесенням до програми 
заходу показових виступів 
козаків (збереження 
українських козацьких 
традицій)

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

громадські
козацькі

організації

У сього, у т. ч.: 20,0 20,0 20,0 20,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

20,0 20,0 20,0 20,0

2.6.2. П роведення науково- 
практичного семінару для 
вчителів закладів освіти 
«Зрима пісня У країни»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент 
культури та туризму 

О деської м іської 
ради,

громадські
козацькі

організації

У сього, у т. ч.: 5,0 5,0 5,0 5,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

5,0 5,0 5,0 5,0



№
з/п

П ерелік  заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

О бсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю дж етні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

2.6.3. П роведення науково- 
практичної конференції 
учнівської молоді 
«К озацькими шляхами»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент 
культури та туризму 

О деської м іської 
ради,

громадські козацькі 
організації

У сього, у  т. ч.: 2,0 2,0 2,0 2,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

2,0 2,0 2,0 2,0

2.6.4. П роведення міської 
гри-квесту «М істо, 
яке пам ’ятає козаків»

2021
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент 
культури та туризму 

О деської м іської 
ради,

громадські козацькі 
організації, 

скаутські організації

У сього, у  т. ч.: 20,0 20,0 20,0 20,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

20,0 20,0 20,0 20,0

2.7. П роведення міського 
фестивалю  
«О деса -  моє 
м істо рідне»

2021 -  
2026 роки

У сього, у  т. ч.: 25,0 24,7 24,7 24,7
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

25,0 24,7 24,7 24,7

2.7.1. П роведення міського 
конкурсу творчих робіт 
учнів закладів загальної 
середньої освіти м. О деси 
«Застигла музика»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 5,0 5,0 5,0 5,0
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

5,0 5,0 5,0 5,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

2.7.2. П роведення міського 
конкурсу проектів для 
старш окласників з історії та 
культури рідного м іста

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 20,0 19,7 19,7 19,7
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

20,0 19,7 19,7 19,7

2.8. Проведення міського 
конкурсу професійної 
м айстерності «М ій кращ ий 
урок з історії та культури 
рідного міста»
(вчителі історії та курсу 
«О деса -  моє місто рідне»)

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської міської 
ради

У сього, у т. ч.: 15,0 15,0 15,0 15,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

15,0 15,0 15,0 15,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.: 162,0 161,7 160,7 160,7
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

162,0 161,7 160,7 160,7

3. В ійськово-патріотичне виховання

3.1. У часть у Всеукраїнській 
дитячо-ю нацькій військово- 
патріотичній грі «Сокіл» 
(«Джура»)

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської міської 
ради, Відділ 

мобілізаційної та 
оборонної роботи 
О деської м іської 

ради ,районні 
ТЦ К та СП, 

організації ССОУ

У сього, у т. ч.: 25,0 25,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

25,0 25,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
В иконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

3.2. П роведення міського 
конкурсу для ш колярів 
«Ю ний парамедик»

2021 -  
2026 роки

Д епартам ент освіти 
та  науки О деської 

м іської ради, 
о б ’єднання 
ветеранів- 

інтернаціоналістів, 
ветеранів А ТО  

та ООС

У сього, у  т. ч.: 10,0 10,0 9,8 9,8
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

10,0 10,0 9,8 9,8

3.3. Сприяння в організації 
військово-ш ефської роботи 
у закладах освіти, організація 
екскурсій до військових 
частин з м етою  пропаганди 
образу захисника Вітчизни

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради, В ідділ 

м обілізац ійної та 
оборонної роботи 
О деської м іської 

ради, районні 
Т Ц К таС П

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Н есення П очесної Вахти 
П ам ’яті П очесними вартами 
закладів загальної середньої 
освіти біля пам ’ятника 
Н евідомому матросу. 
Н агородження кращ их 
П очесних варт

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської 
м іської ради

У сього, у  т. ч.: 7,0 7,0 7,0 7,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

7,0 7,0 7,0 7,0

3.5. У часть дітей та  молоді 
у науково-історичних 
конференціях, засіданнях, 
форумах та інш их заходах, 
присвячених державним, 
регіональним і міським 
святам та п ам ’ятним датам

2021
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради, О деська 

м іська рада 
ветеранів, 

ветеранські 
організації,

У сього, у т, ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

О бсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю дж етні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

Касові
видатки

(освоєно),
тис.грн

М олодіж на рада 
при О деському 
м іському голові

3.6. П роведення міського 
конкурсу вокально- 
хореогаф ічної композиції 
«Герої ж ивуть у піснях»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

О деська м іська 
рада ветеранів

У сього, у т. ч.: 20,0 20,0 5,3 5,3
бю дж ет
О деської
міської
територіальної
громади

20,0 20,0 5,3 5,3

3.7. П роведення спортивних 
змагань з різних видів спорту, 
присвячених Дню  П еремоги 
над нацизмом у Другій 
світовій війні

2021
2026 роки

У правління з 
ф ізичної культури 

та спорту 
О деської м іської 

ради

У сього, у  т. ч.: 5,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

5,0 0,0 0,0 0,0

3.8. П роведення м іської 
м олодіж ної Спартакіади 
«П атріот»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

У правління з 
ф ізичної культури 

та спорту 
О деської м іської 

ради,
Відділ

мобілізаційної та 
оборонної роботи 
О деської м іської 

ради, 
районні 

ТЦ К та СП

Усього, у т. ч.: 10,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

10,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік  заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

3.9. П роведення міського 
конкурсу «П рапороносець»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради, В ідділ 

мобілізаційної 
та  оборонної 

роботи О деської 
м іської ради, 

районні 
ТЦ К та СП

У сього, у т. ч.: 3,0 3,0 3,0 3,0
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

3,0 3,0 3,0 3,0

3.10. В провадж ення спортивно- 
соціального проекту 
«О деська ш кільна 
баскетбольна ліга»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради, У правління 

з ф ізичної 
культури та 

спорту О деської 
м іської ради, 

О деська м іська 
федерація 

баскетболу

У сього, у т. ч.: 40,0 20,0 19,5 19,5
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

40,0 20,0 19,5 19,5

3.11. П роведення м іських змагань 
з футболу «О деська ш кільна 
футбольна ліга»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради, У правління 

з ф ізичної 
культури та 

спорту О деської 
м іської ради, 

О деська обласна 
футбольна 
асоціація

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
фінансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю дж етні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

Всього за напрямом діяльності

У сього, у  т. ч.: 120,0 100,0 44,6 44,6
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

120,0 85,0 44,6 44,6

4. Д уховно-м оральне виховання громадянина -  патріота м. О деси

4.1. П роведення для школярів 
екскурсій до музеїв, театрів, 
кінотеатрів м. Одеси. 
В ідвідування Всесвітнього 
клубу одеситів

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент 
культури та 

туризму О деської 
м іської ради

Усього, у  т. ч.: 110,0 73,1 59,9 59,9
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

110,0 73,1 59,9 59,9

4.2. Розвиток волонтерського 
руху у закладах освіти:
- організація надання 
допомоги у виріш енні 
соціально-побутових проблем 
ветеранам війни, праці, 
особам з інвалідністю , 
військовослужбовцям, які 
проходять лікування
та реабілітацію  у військових 
госпіталях;
- організація надання 
допомоги воїнам -  учасникам  
АТО чи ООС, та  с ім ’ям 
воїнів, загиблих під час АТО 
чи ООС;
- залучення батьків ш колярів 
до участі у пошукових проектах;

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

Д епартамент праці 
та  соціальної 

політики О деської 
м іської ради, 
У правління 

з питань
охорони о б ’єктів 

культурної 
спадщ ини 

О деської м іської 
ради, О деська 

м іська рада 
ветеранів,

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

О бсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю дж етні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

Касові
видатки

(освоєно),
тис.грн

- участь учнівської молоді у 
заходах щ одо догляду за 
м онументами, пам ’ятниками, 
меморіалами, окремими 
похованнями та братськими 
могилами

районні 
ТЦ К  та  СП, 

М олодіж на рада 
при О деському 
міському голові

4.3. П роведення міського 
фестивалю  інтелектуальних 
ігор

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради, молодіжні 

громадські 
організації

У сього, у  т. ч.: 25,0 25,0 0,0 0,0

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

25,0 25,0 0,0 0,0

4.4. П роведення 
Ш кільної Л іги сміху 
на «Кубок мера»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради, молодіж ні 

громадські 
організації

У сього, у  т. ч.: 150,0 150,0 146,4 146,4
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

150,0 150,0 146,4 146,4

4.5. О рганізація і проведення 
спортивних змагань серед 
учнівської молоді, 
присвячених видатним 
одеситам, які здійснили 
вагомий внесок у спортивну 
славу м іста Одеси

2021 -  
2026 роки

У правління з 
ф ізичної культури 

та спорту 
О деської м іської 

ради

У сього, у т. ч.: 10,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

10,0 0,0 0,0 0,0

4.6. П роведення міського 
фестивалю -конкурсу 
«Зоряна ю ність Одеси»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 20,0 20,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

20,0 20,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік  заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

4.7. П роведення міського дитячо- 
ю нацького фестивалю  
мистецтв «Біла акація»

2021 -  
2026 роки

Департамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 13,0 13,0 0,0 0,0

бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

13,0 13,0 0,0 0,0

4.9. Конкурс сімейної творчості 
«Творча сім ’я -  
моя родина і я»

2021 -  
2026 роки

Департамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у т. ч.: 15,0 15,0 14,1 14,1

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

15,0 15,0 14,1 14,1

4.10. Конкурс імені А ркадія 
Креймера на краще 
проведення інтерактивних 
екскурсій з історії та 
культури м іста Одеси 
«С торінками історії Одеси» 
серед учнів закладів 
загальної середньої 
освіти м іста

2021 -  
2026 роки

Департамент 
освіти та науки 

О деської м іської 
ради.

Всесвітній клуб 
одеситів

У сього, у  т, ч.: 12,0 12,0 12,0 12,0

бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

12,0 12,0 12,0 12,0

Всього за напрямом діяльності

У сього, у т. ч.:
355,0 308,1 232,4 232,4

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

355,0 308,1 232,4

1

232,4



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Дж ерела
фінансування

О бсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

Касові
видатки

(освоєно),
тис.грн

5. Розвиток м атеріально-технічної бази закладів та установ системи національно-патріотичного виховання
5.1. П ридбання обладнання для 

кабінетів предмету 
«Захист України» 
у закладах загальної 
середньої освіти міста

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 30,0 30,0 29,9 29,9
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

30,0 30,0 29,9 29,9

5.2. Придбання форменого одягу 
для вихованців Одеського 
ліцею  з посиленою  військово- 
ф ізичною  підготовкою  
О деської м іської ради 
О деської області

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

Усього, у  т. ч.: 80,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

80,0 0,0 0,0 0,0

5.3. П ридбання обладнання для 
комунального закладу 
позаш кільної освіти 
«О деський міський центр 
військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді 
«П ост №  1»

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 45,0 45,0 45,0 45,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

45,0 45,0 45,0 45,0

5.4. О новлення обладнання для 
гуртків, груп та інших 
творчих о б ’єднань 
патріотичного, воєнно- 
патріотичного напрямів у 
закладах освіти

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

Департамент 
комунальної 

власності 
О деської м іської 

ради

У сього, у  т. ч.: 30,0 30,0 30,0 30,0
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

30,0 30,0 30,0 30,0



№
з/и

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
В иконавці

Дж ерела
фінансування

Обсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

5.5. О новлення експозицій музеїв, 
кімнат, куточків воєнно- 
історичного профілю  у 
закладах освіти з 
обов’язковим  наданням 
інф орм ації про героїв АТО 
та ООС, волонтерів, 
громадян, які зробили 
значний внесок у зм іцнення 
обороноздатності У країни, 
із числа осіб -  вихідців 
з м іста О деси

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
освіти та  науки 

О деської м іської 
ради,

ветеранські 
громадські 
організації, 

районні 
ТЦ К та СГІ

У сього, у  т. ч.: 20,0 20,0 20,0 20,0
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

20,0 20,0 20,0 20,0

Всього за напрям ом  діяльності

У сього, у  т. ч.: 205,0 125,0 124,9 124,9
бю дж ет
О деської
м іської
територіальної
громади

205,0 125,0 124,9 124,9

6. Інф орм аційне забезпечення

6.1. П ідтрим ка та  
оновлення розділу 
«О деса -  моє місто» 
на офіційному вебсайті 
О деської м іської ради

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
інф орм ації та 

цифрових ріш ень 
О деської 

м іської ради

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Здійснення інформаційної 
підтримки заходів 
з національно-патріотичного 
виховання

2021 -  
2026 роки

Д епартамент 
інф орм ації та 

циф рових ріш ень 
О деської 

м іської ради

У сього, у  т. ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

0,0 0,0 0,0 0,0



№
з/п

П ерелік заходів  
П рограми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Дж ерела

фінансування

Обсяги
ф інансування
(передбачено
П рограмою ),

тис.грн

Бю джетні 
призначення  
(з урахуванням 

змін), 
тис.грн

Ф актично
виконано,

тис.грн

К асові
видатки

(освоєно),
тис.грн

6.3. Розм іщ ення інформації 
про заходи з національно- 
патріотичного виховання на 
о б ’єктах зовніш ньої реклами

2021 -  
2026 роки

У правління
реклами

О деської м іської 
ради

У сього, у  т. ч.: 10,0 10,0 9,8 9,8
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

10,0 10,0 9,8 9,8

Всього за напрямом діяльності

У сього, у т .  ч.: 10,0 10,0 9,8 9,8
бю джет
О деської
міської
територіальної
громади

10,0 10,0 9,8 9,8

Всього за П рограмою

У сього, у т. ч.: 852,0 689,8 572,4 572,4
бю джет
О деської
м іської
територіальної
громади

852,0 689,8 572,4 572,4


