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I. Зміст проблеми,  
на вирішення якої спрямована Програма  

 
Програма розроблена відповідно до Конституції України,  Закону України  

«Про оборону України», Закону України «Про Збройні Сили України», Закону 
України «Про  військовий  обов’язок  і  військову службу», Закону України 
«Про  увічнення  Перемоги над нацизмом у Другій світовій   війні   1939-1945 
років», Закону України   «Про місцеві державні   адміністрації»,   Указу 
Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про Концепцію 
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»,  Указу 
Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на 
строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за 
контрактом,   затвердженого   постановою Кабінету Міністрів    України  від      
21 березня 2002 року № 352. 

На даному етапі розвитку українського суспільства найважливішим стає 
питання створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних 
Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю 
відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних 
країн світу.  

Результати цієї роботи будуть залежати насамперед  від розвитку у молоді 
мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування 
національної гідності, готовності до захисту Вітчизни. Адже військово-
патріотичне виховання є складовою частиною виховання, формування у 
молоді моральних, психологічних, фізичних і професійно-військових якостей, 
необхідних для збройного захисту держави. 

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної 
політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до 
служби у Збройних Силах України та  інших військових формуваннях. 

 
II. Мета Програми 

 
Метою Програми є: 
- реалізація основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді; 
- забезпечення взаємозв’язку навчання, розвитку і психологічної 

підготовки молоді до захисту  Вітчизни; 
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку 
щодо захисту національних інтересів України; 

- узгодження дій  органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до 
захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових 
традиціях українського народу; 

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам 
військової справи; 



- створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими 
організаціями патріотичного спрямування. 

 
 

III. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
 

Вирішення проблеми можливе шляхом системної реалізації запланованих 
завдань протягом 2019 – 2020 років включно та проведення заходів з 
військово-патріотичної роботи із залученням усіх верств населення 
Богодухівського району.  

Військово-патріотична робота буде здійснюватися шляхом рекламування 
військової служби, всебічної підтримки з боку  органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів, ветеранських та інших 
громадських і волонтерських організацій, військово-патріотичних, молодіжних 
та дитячих об'єднань і клубів, метою діяльності яких є формування 
громадянина-патріота, початкової військової підготовки в освітніх закладах, 
висвітлення героїко-патріотичної тематики в літературі, мистецтві та культурі. 

 
IV. Завдання Програми 

 
Основними завданнями Програми є: 
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних 
цінностей, готовності до виконання громадянського і конституційного 
обов’язку щодо захисту національних інтересів України;  

- виховання соціальної активності молоді та відповідальності за 
доручені державні та громадські справи;  

- формування здібностей до аналізу зовнішньої та 
внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно та адекватно 
оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих 
подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;  

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам 
військової справи; 

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного 
рівня фізичної підготовки та витривалості;  

- підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація 
молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до 
захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом; 

- планування всебічних ефективних заходів щодо пропагування, 
рекламування позитивного сприйняття військової служби із залученням до цієї 
роботи зацікавлених структурних підрозділів  районної державної 
адміністрації, органів місцевого самоврядування; 

- узгодження дій  органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з органами військового управління, правоохоронними 
органами, силами цивільного захисту щодо цілеспрямованої підготовки молоді 
до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових 
традиціях українського народу.  



 
 
 

V. Заходи Програми 
 

№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування  
по роках  
(тис. грн) 

Загальні 
обсяги 

фінансувня  
(тис. грн) 

2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Формування громадянської позиції та національно-патріотичне виховання 

1.1. Забезпечення активної участі 
молоді в районних заходах 
національно-патріотичного 
спрямування різних форматів. 
Проведення заходів, 
присвячених Дню вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав. 
Вручення нагород на 
відзначення 30-ї річниці 
виведення військ з Афганістану 

Сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, 
заклади освіти 

11,0 11,0 22,0 

1.2. Проведення акцій, конкурсів, 
засідань у форматі «круглий 
стіл», семінарів, тренінгів, 
конференцій, заходів різного 
формату, у тому числі 
тематичних зустрічей, 
спрямованих на формування 
поваги, гідності, пошани до 
героїчних вчинків українського 
народу, із максимальним 
залученням учасників АТО, 
учасників Революції Гідності, 
Помаранчевої революції 

Сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, управління 
соціального захисту 
населення 
Богодухівської районної 
державної адміністрації 

0,0 0,0 0,0 

1.3. Активне залучення до 
проведення акцій, вишколів, 
ігор, змагань, інших заходів 
учасників бойових дій, 
військовослужбовців та членів їх 
сімей, представників 
громадських організацій, 
волонтерів, діячів сучасної 
культури, мистецтва, науки, 
спорту які виявляють активну 
громадянську і патріотичну 
позицію 

Сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, управління 
соціального захисту 
населення 
Богодухівської районної 
державної адміністрації 
 

0,0 0,0 0,0 

Разом  за  підрозділом  1 11,0 11,0 22,0 



1 2 3 4 5 6 
2. Військово-патріотичне виховання молоді 

2.1. Надання методичної допомоги 
закладам освіти району, КЗОЗ 
«Богодухівський медичний 
коледж», Богодухівському 
професійному аграрному ліцею  
з вивчення предмета «Захист 
Вітчизни» та  військово-
патріотичного виховання 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат   

0,0 0,0 0,0 

2.2. Проведення  семінарів, 
конференцій  за участю 
педагогічних працівників із 
питань викладання предмета 
«Захист Вітчизни» та організації 
військово-патріотичного 
виховання учнів у закладах 
освіти району, КЗОЗ 
«Богодухівський медичний 
коледж», Богодухівському 
професійному аграрному ліцеї   

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат   
 

0,0 0,0 0,0 

2.3. Проведення районних заходів 
різних форматів, спрямованих на 
практичний розвиток та 
удосконалення військово-
патріотичного виховання дітей 
та молоді, підвищення рівня 
знань, умінь та навичок у цьому 
напряму 

Сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, заклади 
освіти 

0,0  0,0 

2.4. Проведення тематичних заходів, 
спрямованих на підвищення 
рівня готовності до 
територіальної оборони; 
навчання з надання медичної 
допомоги та навичок військово-
тактичної медицини 

Сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
оборонної, 
мобілізаційної та 
режимно-секретної 
роботи апарату 
Богодухівської районної  
державної адміністрації, 
КУОЗ Богодухівська 
центральна районна 
лікарня, КНП «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
Богодухівської районної 

0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 
ради»  

2.5. Організація проведення  
у  закладах освіти району 
тематичних заходів, присвячених 
пам’яті загиблих, які віддали 
своє життя за незалежність і 
територіальну цілісність 
України, проявили героїзм у 
бойових діях під час проведення  
антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил  на 
Сході України 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації,  
заклади освіти 

0,0 0,0 0,0 

2.6. Організація та проведення у  
закладах освіти району 
триденних навчально-польових 
зборів, військово-спортивного 
свята, присвяченого закінченню 
вивчення предмета «Захист 
Вітчизни»  

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації, 
сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації,  заклади 
освіти 

30,0 30,0 60,0 

2.7. Підготовка тренерів-вихователів 
з організації національно-
патріотичних ігор для молоді, із 
числа громадських активістів, 
які залучаються до організації і 
проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації, 
сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, заклади 
освіти 

20,0 20,0 40,0 

2.8. Проведення тематичних 
зустрічей військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань із 
учнівською  молоддю   закладів 
освіти району  з метою 
пропаганди військової служби 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації,  
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат,  
заклади освіти 

0,0 0,0 0,0 
 

Разом  за  підрозділом  2 50,0 50,0 100,0 
 

3. Військова, психологічна та медична підготовка юнаків  
до служби в лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, проведення 

призову на строкову військову службу 
3.1. Придбання макетів автомата 

Калашникова та пневматичної 
зброї 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації  

40,0 40,0 80,0 

3.2. Організація та проведення 
медичного огляду юнаків 
призовного віку під час 
приписки та підготовки до 
призову на строкову військову 
службу. Вжиття заходів щодо 
покращення якості проведення 

КУОЗ Богодухівська 
центральна районна 
лікарня, КНП «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
Богодухівської районної 
ради», Богодухівський 

0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 
диспансеризації юнаків 
 

об’єднаний міський 
військовий комісаріат  

3.3. Проведення урочистих проводів 
юнаків на строкову військову 
службу 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
сектор у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної  державної 
адміністрації 
 

25,0 30,0 55,0 

3.4. Транспортні витрати, пов’язані з 
доставкою призовників до 
призовної дільниці  військового 
комісаріату та на обласний 
збірний пункт, забезпечення 
доставки призовників на 
медичне обстеження до 
лікувальних закладів м. Харкова 

Сектор у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної  державної 
адміністрації, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

70,0 70,0 140,0 

3.5. Транспортні витрати, пов’язані з 
перевезенням особового складу 
підрозділу територіальної 
оборони при проведені з ними 
занять, навчань та зборів 

Сектор у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної  державної 
адміністрації, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

30,0 30,0 60,0 

3.6. Сприяння проведенню днів 
цивільного захисту та тижнів 
безпеки у  закладах освіти 
району 

Відділ освіти 
Богодухівської районної 
державної адміністрації,  
 Богодухівський 
районний  відділ    ГУ 
ДСНС України в 
Харківській області, 
навчальні заклади  
 

0,0 0,0 0,0 
 

Разом  за  підрозділом  3 165,0 170,0 335,0 
4. Популяризація військової служби в суспільстві,  

створення позитивного іміджу української армії в засобах масової інформації 
4.1. Висвітлення у засобах масової 

інформації заходів, спрямованих 
на посилення військово-
патріотичного виховання молоді, 
формування справжніх духовних 
цінностей, національної 
свідомості 

Організаційний відділ  
апарату Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, засоби 
масової інформації 
району 

0,0 0,0 0,0 

4.2. Створення відповідних 
тематичних рубрик та публікації 
матеріалів про воїнів - учасників 
антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил, членів 
їх сімей та активістів 
громадських організацій, 
волонтерів 
 

Організаційний відділ 
апарату Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, засоби 
масової інформації 
району 

0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 
4.3. Висвітлення заходів Програми 

на сайті Богодухівської районної  
державної адміністрації та в 
засобах масової інформації 
району 

Організаційний відділ  
апарату Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, засоби 
масової інформації 
району 

0,0 0,0 0,0 

Разом за підрозділом 4 0,0 0,0 0,0 
5. Проведення культурно-мистецьких  та спортивних  заходів під час організації  

роботи з військово-патріотичного виховання молоді 
5.1. Організація та проведення  

концертів, вечорів за участю 
творчих колективів співаків, 
акторів з метою популяризації 
патріотичного виховання молоді 

Сектор культури 
Богодухівської районної 
державної адміністрації, 
сектор  у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної державної 
адміністрації 

0,0 0,0 0,0 

5.2. Сприяння у набутті молоддю 
практичних навичок з основ 
військової справи шляхом 
проведення акцій, вишколів, 
наметових таборів, походів, 
зборів-походів, військово-
спортивних ігор, змагань, інших 
заходів спрямованих на 
популяризацію строкової 
військової служби, військової 
служби за контрактом та вступу 
до вищих військових закладів 
освіти 

Сектор у справах молоді 
та спорту Богодухівської 
районної  державної 
адміністрації, відділ 
освіти Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, сектор 
культури Богодухівської 
районної державної 
адміністрації, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
громадські організації 

0,0 0,0 0,0 

Разом за підрозділом 5 0,0 0,0 0,0 
6. Створення нових та підтримання у належному стані  

існуючих культурно-історичних об`єктів патріотичної спрямованості 
6.1. Встановлення меморіальних 

дощок, пам’ятників з метою 
увічнення пам’яті землякам, які 
загинули  в зоні АТО за 
незалежність і територіальну 
цілісність України  
 

Сектор  у справах молоді 
та спорту, відділ освіти 
Богодухівської  районної 
державної адміністрації,  
заклади освіти 

15,0 15,0 30,0 
 

6.2. Залучення молоді до участі в 
упорядкуванні меморіальних 
комплексів, пам’ятників, 
братських могил, інших 
поховань захисників Вітчизни 

Сектор у справах молоді 
та спорту, сектор 
культури, відділ 
містобудування,  
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
цивільного захисту 
Богодухівської районної  
державної адміністрації 

0,0 0,0 0,0 
 

Разом за підрозділом 6 15,0 15,0 30,0 
Разом за Програмою 241,0 246,0 487,0 

 



 
VІ. Результати, очікувані від виконання Програми 

 
Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної 

підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на 
основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості 
юнаків необхідність захисту держави. 
 

VIІ. Обсяги і джерела фінансування, 
 строки та етапи виконання Програми 

 
Обсяги фінансування Програми складають: 487 тис. грн. та 

передбачаються щороку за рахунок коштів районного бюджету виходячи з 
його реальних можливостей та інших коштів, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Виконання    Програми   передбачається   здійснити   у 2 етапи: I – 2019 
рік, II – 2020 рік. 
 
 

VIIІ. Координація та контроль за ходом 
виконання Програми 

 
Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, 

покладається на сектор оборонної, мобілізаційної роботи та режимно-секретної 
роботи апарату районної державної адміністрації. 

Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 
виступає відповідальним виконавцем, несе відповідальність за виконання  
Програми та по її закінченню  інформує Богодухівську районну раду про 
результати її виконання. 

Контроль за ходом виконання Програми здійснює Богодухівська районна 
рада. 
 
  
Заступник голови районної ради                                           Р. ЯРОШЕНКО 
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