РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(тридцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
«20» грудня 2017

м. Рубіжне

№ 37/10

Про затвердження міської Програми
«Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді «Джура» на 2018 –
2020 роки»

На виконання Закону України «Про оборону України», Указу Президента України
від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді», наказу МОНУ від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно
до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»
(«Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за №
1094/21406 та наказу МОНУ від 18.09.2017 № 1278 «Про проведення у 2017/2018
навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), та на підставі рекомендації постійної депутатської комісії Рубіжанської міської
ради із соціальних питань від 13.12. 2017 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, п.п. 1, 3 ч. 3 ст.
50, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму «Національно-патріотичне виховання учнівської
молоді «Джура» на 2018 – 2020 роки» (додаток).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні
місцевого бюджету на відповідний рік.
3. Щорічно головному розпоряднику бюджетних коштів Програми, управлінню
освіти Рубіжанської міської ради Луганської області, звітувати у першому кварталі року,
наступного за звітним, перед міською радою про хід виконання Програми.
4. Рішення Рубіжанської міської ради Луганської області «Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки» від 21.12.2016 року № 21/8
вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2018 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію Рубіжанської міської ради із соціальних питань.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

Додаток

до рішення Рубіжанської міської
ради Луганської області
від 20.12. 2017 р. № 37/ 10

МІСЬКА ПРОГРАМА
«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2018
– 2020 роки»
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Назва програми

«Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді «Джура» на 2018 – 2020 роки»

Підстава для розробки

Конституція України
п.22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у XX столітті», «Про
увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
1939 — 1945 років»,
Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015
року № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО та
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей
та молоді»,
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015
«Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016 – 2020 роки»,
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
р. № 641 «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання та Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді»,
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015
№ 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі
освіти»,
Наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України від
13.06.2012 № 687 (із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки № 276 від 31.03.2014 «Про
затвердження Положення про Всеукраїнську дитячоюнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).
Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області
Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області
Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області
Комунальна установа «Рубіжанський міський центр
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді»
Заклади дошкільної освіти;
заклади загальної середньої освіти;
заклади позашкільної освіти;

Ініціатор
розроблення Програми
Розробник Програми
Відповідальний виконавець
Програми

Співвиконавці

громадські організації міста Рубіжного.
Програма покликана сформувати цілісну систему,
спрямовану на виховання громадянина-патріота України,
утвердження любові до Батьківщини, духовності,
моральності, шанобливого ставлення до національних
надбань Українського народу, наслідування найкращих
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та
незалежність України як з історичного минулого, так і
захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та
територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою
агресією, а також визначення ефективних механізмів
системної взаємодії органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та інститутів громадянського
суспільства
у
питаннях
національно-патріотичного
виховання в місті Рубіжному.

Мета Програми

Термін реалізації Програми
Перелік джерел
фінансування, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
виконання Програми за
кошти місцевого бюджету

2018 -2020 роки
Місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені діючим
законодавством

У межах затверджених бюджетних асигнувань

Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерело фінансування

Обсяг
фінансування
182 тис. грн.

У тому числі по рокам (тис.грн.)
2018
2019
2020
54 тис. грн. 60 тис. грн.
68 тис. грн

Кошти місцевого бюджету
Інші джерела фінансування
Всього
182 тис. грн.
54 тис. грн. 60 тис. грн.
68 тис. грн
Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватись в межах бюджетного періоду без
внесення змін до даного розділу.
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками
процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою
чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних
важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку,
кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням
суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності,
пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової
стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою
формує майбутній розвиток Української держави.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним
вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту,
демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу
життя, готовності до змін.
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як
почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має

древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають
потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до
освітнього і загально-виховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх
переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.
Для виконання цих завдань і призначена дитячо-юнацька військово-спортивна
патріотична гра «СОКІЛ» («ДЖУРА»), розрахована на шкільну молодь, а також на
допризовну і призовну молодь за місцем проживання за умов умілого, грамотного,
ініціативного і активного керівництва дорослих, зокрема, педагогів-організаторів дитячоюнацьких колективів, вчителів історії та філологічних дисциплін, професійних військових
та вчителів фізичної культури (спортивних тренерів), керівників вокальних і танцювальних
колективів, які забезпечать позитивний результат навчально-виховного процесу.
Патріотичне виховання – це систематична й цілеспрямована діяльність органів
державної і місцевої влади, громадських організацій щодо формування у громади високої
суспільної та громадянської свідомості, почуття вірності своїй Вітчизні, готовності до
виконання обов’язків щодо захисту інтересів України.
Система патріотичного виховання на засадах дитячо-юнацької військово-спортивної
гри «СОКІЛ» («ДЖУРА») передбачає формування й розвиток соціально значущих
цінностей, громадянськості та патріотизму в процесі виховання та навчання в закладах
освіти, масову патріотичну роботу, яка організується і здійснюється державними
структурами, громадськими організаціями; діяльність засобів масової інформації,
наукових, творчих спілок, спрямовану на розгляд і висвітлення проблем патріотичного
виховання, на формування та розвиток особистості громадянина і захисника Вітчизни.
Програма визначає основні шляхи розвитку системи національно-патріотичного
виховання молоді, її основні напрямки, враховує досвід і досягнення минулого, сучасні
реалії та проблеми, тенденції розвитку демократичного суспільства.
Завдання Програми:
Відповідальні виконавці Програми та співвиконавці виконують у межах своєї компетенції
наступні завдання:
 виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському народу
через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних
цінностей;
 набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни;
 формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності,
мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості,
дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій;
 оволодіння учнями основами народної культурної спадщини (пісні, думи, розпис та
опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і свята);
 впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, верхової їзди на
конях, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою
гартування духу й тіла;
 вивчення народного способу господарювання на землі;
 оволодіння навичками приготування страв народної кухні;
 пропагування та популяризація здорового способу життя;
 зміцнення міжрегіональних зв’язків та дружби дітей та юнацтва;
 організація змістовного дозвілля;
 формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах.

Заходи Програми

Перелік заходів
І. Удосконалення та розвиток системи патріотичного
виховання
1.1. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
присвячених проблемам національно-патріотичного виховання
1.2. Розробка методичних рекомендацій з організації роботи по
патріотичному вихованню для навчальних закладів міста

ІІ. Виховання особистості громадянина-патріота України
2.1. Проведення екскурсій до музеїв та музейних кімнат,
знакових місць міста, області, організація екскурсійних поїздок
до столиці України м. Києва, Канева, Черкас, на Хортицю тощо
2.2. Урочисте відкриття міського етапу гри «Сокіл» («Джура»).
День українського козацтва. День захисника України.
2.3. Міський мистецький конкурс «Ватра»
2.4. Міський конкурс вертепів та різдвяних шопок
2.5. Організація та проведення заходів до Дня української
писемності та мови – міський конкурс знавців української мови
2.6. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та
примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій
війні. Організація міської Акції «Збережемо пам'ять про подвиг»
2.7. Організація та проведення заходів до Дня Героїв Небесної
Сотні для учнів навчальних закладів
2.8. Організація міських заходів до Дня визволення міста
Рубіжного від незаконних збройних формувань
2.9. Міський спортивний фестиваль «Козацькими шляхами»
2.10. Міський конкурс «Рятівник»
2.11. Міська гра знавців історії «Відун» в рамках міського етапу
гри «Сокіл» («Джура»)
2.12. Міська історико-пізнавальна гра «Люби і знай свій край»
2.13. Теренова гра в рамках міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)
2.14. Туристська смуга перешкод в залік міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»)
2.15. Фінал міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
2.16. Участь команди міста в обласному етапі гри «Сокіл»
(«Джура»)
2.17. Участь у Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина –
Україна»
ІІІ. Інформаційне забезпечення.
Висвітлення заходів Програми в засобах масової інформації

Очікувані результати
розповсюдження
педагогічного досвіду з
проблем патріотичного
виховання;
виховання особистості
громадянина-патріота,
здатного стати на
захист державних і
регіональних інтересів
виховання патріотизму
в учнівської молоді,
поваги до професії
військового,
любові й поваги до
рідної мови,
вшанування пам’яті
захисників рідної землі,
виявлення талановитої
учнівської молоді,
підвищення рівня
підготовки молоді до
захисту вітчизни,
пропаганда здорового
способу життя ,
можливість реалізації
Програми на високому
рівні, здійснення
навчально-виховного
процесу на сучасному
рівні;
виховання
патріотичних почуттів,
розвиток пошуководослідницьких навичок;

Інформування
громадськості про хід
виконання Програми;
формування
патріотичних почуттів

Очікувані результати
- Створення моделі патріотичного виховання у кожному навчальному закладі на
засадах дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в центрі
якої - формування національно-патріотичної свідомості кожного учня;
- виховання патріота-громадянина із чітко визначеними життєвими орієнтирами;
- формування в учнівської та студентської молоді національно-патріотичних почуттів,
любові до українського народу, поваги до його історії, рідної землі, родини,
української мови;
- зростання рівня культури, зокрема, екологічної, поліпшення роботи з вивчення та
засвоєння
духовних, історико-культурних надбань Рубіжного, Луганщини,
України;
- поліпшення науково-методичного та інформаційного забезпечення навчальновиховного процесу;
- зміцнення матеріально-технічної бази гуртків, секцій спортивного та туристськокраєзнавчого спрямування;
- підвищення рівня обізнаності всіх учасників навчально-виховного процесу з питань
історії, культури.

Ресурсне фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, інших
джерел, які не заборонені діючим законодавством.
Фінансування Програми в частині витрат на видатки здійснюється за рахунок
запланованих коштів (код 2210, 2240, 2250);
Фінансування Програми в частині придбання обладнання та устаткування здійснюється за
рахунок коштів, запланованих на придбання (код 2210, 3110).
Конкретні обсяги ресурсів на реалізацію Програми визначається щорічно при формування
місцевого бюджету.
Розпорядник коштів:
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області.

Начальник управління освіти

О.В. Обаполенко

Секретар Рубіжанської міської ради

В.І. Соловйов

Додаток до
міської Програми
«Національно-патріотичне
виховання учнівської
молоді «Джура»
на 2018 – 2020 роки»
Перелік заходів

І. Удосконалення та розвиток системи патріотичного виховання
1.1. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
присвячених проблемам національно-патріотичного виховання
1.2. Розробка методичних рекомендацій з організації роботи по
патріотичному вихованню для навчальних закладів міста
- папір офісний білий (2 п.)
- комп’ютерні диски (40 шт.)

ІІ. Виховання особистості громадянина-патріота України
2.1. Проведення екскурсій до музеїв та музейних кімнат, знакових місць
міста, області, організація екскурсійних поїздок до столиці України м.
Києва, Канева, Черкас, на Хортицю тощо
- транспорті витрати
2.2. Урочисте відкриття міського етапу гри «Сокіл» («Джура»). День
українського козацтва. День захисника України.
- транспортні витрати, грамоти, призи

Термін виконання та
орієнтовні обсяги фінансування (грн..)
2018 рік
2019 рік
2020 рік
500,00
500,00-

-

1000,00

2000,00

2000,00

Очікувані
результати
розповсюдження
педагогічного досвіду
з проблем
патріотичного
виховання;
виховання
особистості
громадянина-патріота,
здатного стати на
захист державних і
регіональних інтересів
виховання
патріотизму в
учнівської молоді,
поваги до професії
військового,
любові й поваги до
рідної мови,
вшанування пам’яті
захисників рідної

2.3. Міський мистецький конкурс «Ватра»

2500,00

2400,00

2400,00

500,00

1000,00

1000,00

500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1500,00

1500,00

2.7. Організація та проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні
для учнів навчальних закладів
- тканина підкладна (15 м.)
- кольорові стрічки (100 м)
- папір офісний кольоровий (15 шт.)

600,00

1100,00

1100,00

2.8. Організація міських заходів до Дня визволення міста Рубіжного від
незаконних збройних формувань
- кольорові стрічки (100 м.)
- квіти для покладання до пам’ятного знаку

500,00

1000,00

1000,00

2.9. Міський спортивний фестиваль «Козацькими шляхами»
- грамоти і призи

500,00

1000,00

1000,00

2.10. Міський конкурс «Рятівник»
- грамоти та призи
2.11. Міська гра знавців історії «Відун» в рамках міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»)
- грамоти, призи

1500,00

2000,00

2000,00

1500,00

2500,00

2500,00

-

тканина для виготовлення хоругви та відзнак
древко для хоругви
грамоти, призи

2.4. Міський конкурс вертепів та різдвяних шопок
- грамоти та призи
2.5. Організація та проведення заходів до Дня української писемності та
мови – міський конкурс знавців української мови
- грамоти і призи
2.6. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення та
Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Організація
міської Акції «Збережемо пам'ять про подвиг»
- грамоти та призи

землі,
виявлення талановитої
учнівської молоді,
підвищення рівня
підготовки молоді до
захисту Вітчизни,
пропаганда здорового
способу життя ,
можливість реалізації
Програми на високому
рівні, здійснення
навчально-виховного
процесу на сучасному
рівні;
виховання
патріотичних
почуттів, розвиток
пошуководослідницьких
навичок;

- папір кольоровий офісний (30 шт.)

2.12. Міська історико-пізнавальна гра «Люби і знай свій край»
- грамоти і призи
2.13. Теренова гра в рамках міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
- грамоти і призи
- компас туристичний

1000,00

1000,00

1000,00

1500,00

1000,00

1000,00

2.14. Туристська смуга перешкод в залік міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)
- транспортні витрати,
- грамоти, призи
- туристське спорядження:
мотузка основна 200 м х 14,00 = 2 800,00
мотузка діам. 6 мм 100 м х 6,00 = 600,00
карабін з муфтою 20 шт. х 170,00 = 3 400,00
система туристична 12 шт. х 455,00 = 5 460,00

2700,00

2700,00

2700,00

2.15. Фінал міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
- виготовлення тематичного банеру з емблемою гри – 800,00
- транспортні витрати
- папір офісний білий (1 п.)
- файли (50 шт.)
- ручки (10 шт.)
- папка-скорозшивач пластикова (10 шт.)
- грамоти, призи

2000,00

2000,00

3000,00

2.16. Участь команди міста в обласному етапі гри «Сокіл» («Джура»)

11000,00

11700,00

13700,00

- транспортні витрати
- парадна форма для етапу «Стройовий впоряд» (8 шт.)
- парадна форма для етапу «Ватра», «Відун» (український національний
костюм)(8 шт.)
- футболки для спортивних видів гри (8 шт.)
- навчальні пневматичні гвинтівки (3 шт.)
- системи страхувальні бєсєдка (6 шт.)
- система страхувальна грудна (6 шт.)

- карабін (18 шт.)
- блок-ролік «Венто» (6 шт.)
- пантин (6 шт.)
- намети 4-місні двошарові – 3 шт.
- спальні мішки (8 шт.)
- карімати (8 шт.)
- казани 10 л. (3 шт.)
2.17. Участь у Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
- блокнот (8 шт.)
- ручка (8 шт.)
- папір офісний білий (1 п.)
- транспортні витрати
- грамоти і призи
2.18. Організація таборування (виїзного табору)
- транспортні витрати;
- намети 4місні (2 шт.);
- спальники (8шт.);
- карімати (8 шт);
- казани 10 літ (3 шт.)
ІІІ. Інформаційне забезпечення.
Висвітлення заходів Програми в засобах масової інформації

2 500,00

2 500,00

2 500,00

23200,00

23100,00

28100,00

54 000,00
Начальник управління освіти
Секретар Рубіжанської міської ради

Інформування
громадськості про хід
виконання Програми;
формування
патріотичних почуттів

-

60000,00
О.В. Обаполенко
В.І. Соловйов

68000,00

