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Доповідна записка

Відповідно до Вашого розпорядження я брала участь в роботі чергового
засідання Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання,
проведеного  26  вересня  2017  року  у  м.  Батурині  Бахмацького  району
Чернігівської області.

І. Відповідно  до  порядку  денного   із  вступним  словом  до  учасників
засідання звернувся Віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії  Кириленко
В’ячеслав  Анатолійович.  Він  привітав  всіх  присутніх  з  початком  роботи,
зробив короткий (критичний) аналіз роботи з патріотичного виховання за період
від проведення минулої Комісії,  що проходила в Каневі.  Зазначив значимість
проведення  засідання  Комісії  саме  в  Батурині-  «славній  столиці  гетьмана
І.Мазепи». Історичним фактом  оборони Батурина в 1708 році від військ князя
Олександра  Меншикова  (російський  державний  і  військовий  діяч,  який  з
особливою  жорстокістю  винищивши  жителів  Батурина  через  підтримку
гетьмана І.  Мазепи)  підкреслив  жертовність  і  величезну  любов  українців  до
свого краю.

ІІ. Заступник  голови  Чернігівської  облдержадміністрації  Сергієнко
Сергій Федорович передав вітання голови облдержадміністрації Куліча В.П.,
та  відмітив,  що  Чернігівщина  має  непогані  результати  з  національно  –
патріотичного виховання, зокрема тут проводиться велика робота з молоддю,
тут під постійною увагою родини загиблих в ході АТО воїнів.  Так,  в рамках
акції  «Єдина  родина  України»  близько  300  членів  родин  військових  різних
областей, які  загинули в АТО зібрались на Театральному майдані 19 серпня.
Перша така зустріч відбулась минулого року в Чернігові. Цього року естафету
отримав  Тернопіль.  На  Театральному  майдані  родини  пронесли  між
військовими  прапори  своїх  областей.  Серед  них  Тернопільська,  Волинська,
Чернігівська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька та інші
області.

Сергій  Федорович  запропонував  перетворити  акцію  «Єдина  родина
України» на Всеукраїнську.

Далі  Сергій  Федорович  наголосив  на  тому,  що  на  Чернігівщині
ускладнилось питання з трансляцією українських теле- і радіоканалів, вірніше
кажучи  ті  що  є  руйнуються  сьогоднішніми  структурами,  а  інформаційний
простір тим часом заповнюється сусідньою державою (Росією). А Чернігівщина
хоче залишатися в українському інформаційному просторі.
ІІІ. Народний депутат ВР України  Петренко Олег Миколайович підкреслив,
що відносно патріотичного виховання мають бути жорсткі позиції: «люфт того
хто  як  бачить  патріотичне  виховання  має  бути  мінімальним».  Також  він
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відмітив,  що  сприятиме  «проштовхуванню»  законопроектів  з  національно-
патріотичного виховання.
ІV. Кириленко  В’ячеслав  Анатолійович зауважив,  що  для  міністерства
«національно-патріотичне  виховання  є  важливим  моментом,  але  це  не  може
бути справою лише одного виконавчого органу…тут мають бути представники
громадянського суспільства.  Не є  секретом,  що розроблені  зверху документи
інколи до громадян не доходили».
V.  Начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту
Ляхович  Микола  Петрович подякував  владним  структурам  за  роботу  в
національно-патріотичному вихованні. Відмітив важливість налагодження цієї
роботи в областях і районах. «Для нас важливі місцеві програми з національно-
патріотичного  виховання»  зазначив  він.  Також він  звернув  увагу  на  те,  що
координаційні ради створені лише на рівні обласних, а на районному рівні вони
відсутні. Не створена обласна координаційна рада в Київській області, а також
відсутня  в  Подільській  райраді.  Микола  Петрович  відмітив  низький  рівень
роботи з молоддю щодо національно-патріотичного виховання в Закарпатській
області.  Далі  він  проаналізував  проведення  масових  заходів  відповідного
спрямування. В цьому плані відмітив, що окремі області не на належному рівні
здійснюють  фінансування  комплексних  програм  з  національно-патріотичного
виховання.  Успішними  обласними  цільовими  програми  національно-
патріотичного  виховання,  за  словами  доповідача,  є  програми  Київської,
Вінницької, Одеської областей.
Також  Микола  Петрович  висловив  побажання,  щоб  було  створено  окремий
Директорат з  національно-патріотичного виховання.  Гострої  критики зазнало
питання  щодо  фінансування  обладміністраціями  заходів  з  національно-
патріотичного виховання.
Кириленко  В’ячеслав  Анатолійович відмітив  необхідність  посилення
звітності  по  програмам  і  разом  з  цим  зауважив  «не  треба  змішувати
національно-патріотичне виховання і  молодіжну політику»  задля підвищення
показників  у  національно-патріотичному  вихованні.  Критичні  зауваження
Кириленка  В.А. в  питанні  національно-патріотичного  виховання  були
спрямовані і до МОН України.
Андрій  Мельничук, заступник  голови  Координаційної  ради  з  питань
національно-патріотичного  виховання  при  Вінницькій  облдержадміністрації,
підняв  питання  регламенту  роботи  Координаційних  рад  на  місцях.  Зокрема
зауважив про труднощі при освоєнні виділених фінансів.
Антонюк Олександр Миколайович,  заступник начальника управління  
сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації 
запропонував включити до закону з децентралізації (стаття «Соціальна 
сфера»)делегування здійснення заходів з національно-патріотичного виховання.
Кириленко  В’ячеслав  Анатолійович  підкреслив,  щоб  всі  пропозиції  і
зауваження були включені до протоколу.
Наталія Реброва, генеральний директор Батуринського національного 
історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» запропонувала ввести
до навчальних програм обов’язкове відвідування місць де «творилася наша 
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держава». Особливо корисним таке відвідування буде для студентів 
педагогічних ВНЗ.
Завершилась робота Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного 
виховання екскурсією до Батуринського національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця» та палацу К.Розумовського.
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