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Резолюція

координаційної наради 
національно-патріотичних організацій 

від 14.10.2019 року

Ми, представники національно-патріотичних організацій України, які 
ведуть активну діяльність в сфері національно-патріотичного виховання, т о  
нижче підписались,

Будучи переконаними, шо однією з причин, яка зробила можливою 
російську агресію в Криму і на Донбасі та подальшу втрату контролю Україною 
над частиною своїх територій, була байдужість держави щодо питань 
національно-патріотичного виховання своїх громадян, формування у них 
громадянської (національної) ідентичності та зміцнення їх національної 
свідомості;

Усвідомлюючи вагомий вклад патріотично-налаштованих іромадян, 
зокрема добровольців і волонтерів, в захист незалежності та територіальної 
цілісності України, під час Революції Гідності та збройної агресії з боку РФ;

Вважаючи національно-патріотичне виховання першим кроком до 
розвитку української громадянської і дентин ності/га до формування оборонної 
свідомості у молодих людей, а також фундаментом національної безпеки;

Розглядаючи військово-патріотичне виховання не окремо, а лише як 
складову комплексної системи національно-патріотичного виховання разом з 
громадсько-патріотичним та духовно-моральним вихованням;

Враховуючи досягнення відділу національно-патріотичного виховання 
ІУрнісз-ерства молоді та спорту України за 2015-2019 роки*, зокрема наступні:

-Затверджено Стратегію національно-патріотичного виховання;
-Запроваджено батові національні цінності: Самобутність, Воля, Соборність, Гідність 
Українського народу;
-Затверджено План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки;
-Проведено понад 200 всеукраїнських та міжнародних заходів з НИВ;
-Запроваджена конкурс проектів інститутів громадянського суспільства у сфері 
національно-патріотичного виховання, завдяки чому реалізовано понад 60 
всеукраїнських П8 міжнародних проектів з НИВ;
-Заходами І проект ами з НПВ інформаційно охоплено 2 млн осіб;
-Створено координаційні ради з НП.б при місцевих держ.адміністраціях для 
міжвідомчої взаємодії;
•ГІрийЦЯТй 19 обласних програм з НИВ;
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-Збільшено к-сть молоді, яка ідентифікує себе з Україною;
-Збільшено к-сть молоді, яка позитивно ставиться до національних героїв;
-Збільшено к-сть громадсько-активної молоді;
-Збільшено рівень внутрішньої мобільності молоді;
-Налагоджено співпрацю з представниками Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Польщі, 
Грузії, кримських татар;
-Збільшено рівень довіри молоді до державних інституцій;
-Налагоджено взаємодію та співпрацю в сфері НП.В з відомствами сектору безпеки і 
оборони: ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, НПУ, НГУ, РНБО;
-Налагоджено співпрацю в сфері НГІВ з прикордонними районами України;
-Налагоджено співпрацю між громадськими об’єднаннями через заходи і проекти з 
НПВ;

* Детальна інформація розмішена в презентацій них посібниках «Співпраця» за 2017, 2018 і 
2019 рокита в результатах експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів 
національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення 
заходів:
http://ww.dsmsu.gov.ua/media/2019/05/23/16/SPIVPRACYa_2019,pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/2 6/26/Spivpratsya- і 8_%28 l%29.pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/06/29/38/Spivpracya.pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/22/l8/IlHZYLTATI_DRYK_cd.pdf

Враховуючи відсутність серед оприлюднених сфер діяльності 
новоствореного Міністерства культури, молоді та спорту України окремої 
сфери з національно-патріотичного виховання;

Враховуючи, що впродовж 2015-2019 років частка бюджету Міністерства 
молоді та спорту України на сферу національно-датріотичного виховання 
складала менше 0,5 %, а за реалізацію цієї сфери на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях відповідало всього 7 державних службовців;

Усвідомлюючи загрози та наслідки ведення інформаційної гібридної 
війни та збройної агресії з боку РФ, та наслідки імовірного зникнення окремої 
державної політики з національно-патріотичного виховання у зв’язку ліквідацію 
Міністерства молоді та спорту України, зокрема наступні;

-Повернення до неякісного формату патріотичного виховання дітей та молоді 
(шароварництво, радянська виховна методика, тощо);
-Зникнення стандартів в сфері НПВ;
-Збільшення, к-сті молоді, не готової до захисту територіальної' цілісності та 
незалежності У країни;
-Збільшення впливу інформаційних атак з боку держави-агресора;
-Зменшення темпів трансформації постколоиіальної, посттоталітарної, постгеноцилної 
свідрцадсті громадян України; . ,

Звертаємось до Вас для співпраці та координації наших зусиль, шоб 
домогтись підтримки з боку держави сфери національно-патріотичного 
виховання, зокрема через досягнення наступних цілей:

http://ww.dsmsu.gov.ua/media/2019/05/23/16/SPIVPRACYa_2019,pdf
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/2
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/06/29/38/Spivpracya.pdf
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/22/l8/IlHZYLTATI_DRYK_cd.pdf
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1. Визначити формування громадянської (національної) ідентичності та 
національно-патріотичне виховання пріоритетом нової Стратегії 
національної безпеки України;

2. Визначити єдиний Центральний Орган Виконавчої Влади, 
неперевантажений державними політиками, який координуватиме всі 
інші органи влади у сфері НПВ, і розроблятиме відповідну державну 
політику та її цілі;

3. Продовжити роботу органів державної влади в сфері НПВ відповідно 
до національних цінностей та індикаторів ефективності, які 
напрацьовані експертним середовищем та описані в Стратегії 
національно-патріотичного виховання;

4. Визначити сферу національно-патріотичного виховання однією зі 
стратегічних державних політик новоствореного Міністерства 
культури, молоді та спорту України та сприяти реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання та плану дій щодо її реалізації;

5. Створити окремий Директорат з формування громадянської 
(національної) ідентичності, який формуватиме державну політику в 
сфері НПВ і продукуватиму смисли для інших сфер та державних 
політик;

6. Створити Державне агентство при Кабінеті Міністрів України, яке 
реалізовуватиме державну політику в сфері НПВ;

7. Створити окремий структурний підрозділ в державній установі 
"Всеукраїнський молодіжний центр", який сприятиме національно- 
патріотичному вихованню молоді і відповідатиме за проведення 
всеукраїнських та міжнародних заходів і проектів у відповідній сфері;

8. Прийняти розпорядженням КМУ "План дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання наЧ020-2025 роки";

9. Затвердити постановою КМУ "Концепцію Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020- 
2025 роки", розробити та затвердити відповідну державну програму;

10; Збільшити видатки з державного та місцевих бюджетів на сферу 
національно-патріотичного виховання;

11. Продовжити підтримку інститутів громадянського суспільства шляхом 
проведення конкурсу проектів з НПВ згідно Постанови КМУ №1049;

12. Підготувати проект Закону про формування національної ідентичносп 
та прийняти на його основі відповідний Закон;

13. Негайно розпочати визначення переможців Конкурсу проектів з НПВ 
серед громадських об'єднань на 2020 рік.


