
Проєкт  
вноситься селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від ________ 2022 року                                                     № ____ 
смт Олександрівка 

 

Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради «Про 
затвердження Програми національно-
патріотичних заходів відділу культури 
та туризму на 2023 рік на території 
Олександрівської селищної 
територіальної громади» 
 

Відповідно до ст. 27, 28, 32, 40, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру» та з метою 
національно-патріотичного виховання різних верств населення на території 
Олександрівської селищної громади, 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Схвалити проєкт рішення Олександрівської селищної ради «Про 
затвердження Програми національно-патріотичних заходів відділу 
культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської 
селищної територіальної громади» (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 
 
 



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Олександрівської селищної 

ради  

від “___“ _______ 2022 року № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму                

на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної 

громади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Олександрівка 

2022 рік 



1. Загальні положення  

В Україні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку національної 

свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей 

(самобутність, воля, соборність, гідність), формування у громадян почуття 

патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності 

та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до 

виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України. 

Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та 

туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної 

громади (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про культуру». 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є удосконалення та розвиток цілісної 

загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом 

формування та утвердження української громадянської ідентичності на 

основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 

воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і 

гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері 

культури, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування в захисті і охороні національної державності Українського 

народу, готовність до захисту державної незалежності і територіальної 

цілісності України, усвідомлення громадянського обов’язку із розвитку 

успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній. 

 

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Основними шляхами та способами розв’язання проблеми є здійснення 

заходів:  

формування української громадянської ідентичності - здійснення 

заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-

державних (національних) цінностей, розвиток громадянської 

ідентичності населення України; 

військово-патріотичне виховання - здійснення заходів, щодо 

формування шанобливого ставлення до героїв боротьби за 

незалежність України та вшанування осіб, які полягли в боротьбі за 

суверенітет та територіальну цілісність України; 

підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з відділом культури та туризму щодо національно-

патріотичного виховання. 

 

Виконання пріоритетних завдань, визначених цією Програмою, 

здійснюється шляхом: 

 



формування української громадянської ідентичності: 

підвищення ролі української мови, як національної цінності; 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою донесення до 

населення України українських суспільно-державних (національних) 

цінностей; 

популяризації та збереження культурної спадщини та культурних 

цінностей України; 

сприяння утвердженню сімейних цінностей та активного залучення 

сім’ї до процесу національно-патріотичного виховання; 

подолання мовно-культурної меншовартості українців; 

запобігання та профілактика негативних проявів поведінки, 

злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом 

залучення дітей і молоді до участі в заходах з національно-

патріотичного виховання; 

забезпечення проведення заходів національно-патріотичного 

спрямування, в тому числі приурочених до державних свят; 

залучення учасників та ветеранів антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил до сфери національно-патріотичного 

виховання; 

залучення населення внутрішньо переміщених осіб до участі в заходах 

з національно-патріотичного виховання; 

підвищення рівня знань про видатних осіб українського 

державотворення, борців за незалежність України; 

популяризації та збереження національного аудіовізуального продукту 

(фільми, музичне відео тощо) національно-патріотичного, морально-

духовного спрямування в Україні; 

 

військово-патріотичне виховання: 

вшанування захисників України, які полягли в боротьбі за захист 

незалежності та територіальної цілісності України; 

формування шанобливого ставлення до героїв боротьби Українського 

народу за здобуття незалежності України; 

 

підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з відділом культури та туризму щодо національно-

патріотичного виховання: 

розвитку напряму національно-патріотичного виховання у молодіжних 

центрах та закладах культури. 

 

4. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

збільшувати рівень охоплення населення Олександрівської 

територіальної громади заходами, які формують українську 

громадянську ідентичність на основі суспільно- 

 

 



державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність). 

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок бюджету 

Олександрівської територіальної громади. 

Обсяг фінансування Програми становить 100000,00 грн.. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим 

комітетом селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

№ 

п/п 
Найменування завдання Найменування заходу Сума грн. Виконавці 

1 

Формування української 

громадянської 

ідентичності 

Участь у міжнародних, всеукраїнських та  

регіональних фестивалях. Проведення акцій, 

ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, 

семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, 

змагань (у тому числі комп’ютерних), зборів, 

конференцій, форумів, походів, концертів та 

інших заходів, розроблення та поширення 

інформаційних та візуальних матеріалів, 

методичних рекомендацій, виготовлення і 

розповсюдження соціальних фільмів та 

реклами з метою: формування української 

громадянської ідентичності у населення на 

основі суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність) 

30000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

популяризації та збереження культурної 

спадщини і культурних цінностей України 
15000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 



залучення учасників та ветеранів 

антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил до сфери національно-

патріотичного виховання 

5000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

залучення населення внутрішньо переміщених 

осіб до участі у заходах і проектах з 

національно-патріотичного виховання 

10000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

підвищення рівня знань про видатних осіб 

українського державотворення, борців за 

незалежність України, шляхом проведення 

заходів національно-патріотичного 

спрямування, в тому числі приурочених до 

державних свят 

20000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 



підвищення ролі української мови, як 

національної цінності та важливого атрибута 

національної ідентичності, подолання мовно-

культурної меншовартості українців 

8000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

запобігання та профілактика негативних 

проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед дітей та молоді шляхом 

залучення дітей і молоді до участі в заходах  

національно-патріотичного виховання 

5000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

сприяння утвердженню сімейних цінностей та 

активне залучення сім’ї до процесу 

національно-патріотичного виховання 

5000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 



2 
Військово-патріотичне 

виховання 

формування шанобливого ставлення до героїв 

боротьби за незалежність України та 

вшанування осіб, які полягли в боротьбі за 

суверенітет та територіальну цілісність 

України 

2000,00 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

3 

Підтримка та співпраця 

органів державної влади 

та органів місцевого 

самоврядування з 

відділом культури та 

туризму щодо 

національно-

патріотичного виховання 

Участь у міжнародних, всеукраїнських та  

регіональних фестивалях. Проведення акцій, 

ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, 

семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, 

змагань (у тому числі комп’ютерних), зборів, 

конференцій, форумів, походів, концертів та 

інших заходів, розроблення та поширення 

інформаційних та візуальних матеріалів, 

методичних рекомендацій, виготовлення і 

розповсюдження соціальних фільмів та 

реклами з метою: формування української 

громадянської ідентичності у населення на 

основі суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність). Розвиток напряму національно-

патріотичного виховання у закладах культури 

- 

Відділ культури та 

туризму,  

КЗ «Центр культури та 

дозвілля»,  

Олександрівська бібліотека 

для дітей,  

КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»,  

КЗ «Центральна 

бібліотека» 

ВСЬОГО:  100000,00  

 

__________________ 



ПАСПОРТ 

Програми національно-патріотичних заходів відділу культури та 

туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної 

територіальної громади 

 

1. 
Програма затверджена 

 

Рішення селищної  ради 

від ____ __________2022 року 

№_____ 

2. Розробник програми 
Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  

3. Співрозробники програми 

Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради, 

 КЗ «Центральна бібліотека», 

КУ «Олександрівський краєзнавчий 

музей», 

КЗ «Центр культури та дозвілля» 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  

5. Учасники програми 
Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  
 

 6. 

 

6.1. 

Терміни реалізації програми 2023 рік 

Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
- 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Олександрівської 

територіальної громади  

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, 

у тому числі: 

100,0 тис. грн. 

 

кошти селищного бюджету 100,0 тис. грн. 

кошти небюджетних джерел - 

Основні джерела 

фінансування програми 

Бюджет Олександрівської 

територіальної громади 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення (розпорядження) Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження Програми національно-

патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території 

Олександрівської селищної територіальної громади» ____________________ 

                                                                   (назва) 
 

1. Обґрунтування необхідності видання документа 

Забезпечення державної політики з розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради. 
 

2.Мета і шляхи її досягнення 

Створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання 

різних верств населення на території Олександрівської селищної територіальної 

громади. 
 

3.Правові аспекти 

Конституція України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про культуру». 

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування 

Виконання рішення потребує фінансових витрат у сумі 100000,00 грн. (Сто 

тисяч гривень 00 копійок) на Програму національно-патріотичних заходів 

відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської 

селищної територіальної громади передбачених у бюджеті Олександрівської 

територіальної громади. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 

В ході погодження зазначеного рішення всі пропозиції та зауваження 

заінтересованих органів будуть враховані. 
 

6. Регіональний аспект 

Створення умов для реалізації прав громадян для вільного розвитку 

культурно-мистецьких процесів, забезпечення якості та доступності всіх видів 

культурних послуг на території Олександрівської селищної територіальної 

громади. 

         

7. Громадське обговорення 

Проект рішення не підлягає обговоренню. 

 

8. Прогноз результатів 

Виділення видатків на реалізацію заходів, передбачених Програмою 

національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на 

території Олександрівської селищної територіальної громади. 
 

Начальник відділу культури та туризму      ________        Людмила ГУНЬКО    
(повне найменування посади                                       (підпис)        (ініціали імені, прізвище) 

головного розробника) 

__________                                 

     (дата)         


