
Протокол № 6/2017 

засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при обласній державній адміністрації 

 

12.09.2017                                                                                 м. Чернігів 

 

Присутні:  

 

Різуха Інна Миколаївна заступник голови Координаційної ради, 

волонтер «Єдиного волонтерського центру» 

 

Члени Координаційної ради (список додається) 

 

Представники інших громадських організацій 

 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання. 

2. Про реалізацію заходів національно-патріотичного виховання в 

області. 

3. Про проведення тематичних змін національно-патріотичного 

спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

4. Про ліквідацію філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України «Новгород-Сіверська регіональна дирекція  «Сіверська». 

5. Про участь у Всеукраїнському заході «Єдина родина України» та про 

проведення обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини» в м. Мені. 

6. Обговорення питань порядку денного, напрацювання рішень. 

 

СЛУХАЛИ: 

Різуху І.М., заступника голови Координаційної ради, яка повідомила, 

що розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 02 

серпня 2017 року № 364 оновлено персональний склад Координаційної ради з 

питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації. До 

складу якої приєднались Ткаченко Сергій Миколайович – голова комітету 

Громадської ради при обласній державній адміністрації з патріотичного 

виховання та Ніколаєнко Юлія Олександрівна – заступник голови правління 

громадської організації «Ініціатива «Активні громадяни». Інна Миколаївна 

привітала нових членів Координаційної ради, виявивши сподівання на плідну 

та взаємовигідну співпрацю. 

 

2. Про реалізацію заходів національно-патріотичного виховання в 

області. 
 

СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П., директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації про реалізацію в області заходів з національно-

патріотичного виховання в області. 



Доповідач поінформувала про ключові тематичні заходи, які проводилися 

на Чернігівщині протягом серпня за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту, а саме: Всеукраїнський табір «Яструб–2017», спортивно-туристичний 

похід для дітей з активною громадською позицією та дітей учасників АТО 

«Стежками нашого краю», щорічний спортивно-патріотичний захід «Extreme 

weekend», «Туристичний зліт» Сосницької районної молодіжної громадської 

організації Спортивний клуб «Анти» тощо. 

Ніна Петрівна ознайомила про заплановані на вересень заходи 

національно-патріотичного спрямування. Основний з яких обласний 

національно-патріотичний захід «Я - патріот», що відбудеться на базі 

військової частини А1815 в селищі Гончарівське Чернігівського району. 

Основними завданнями наміченого заходу є національно-патріотичне 

виховання молоді, формування та пропаганда здорового способу життя, 

підвищення престижу військової служби, виховання морально-психологічної 

стійкості, залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними 

видами спорту, як однієї з форм підготовки молоді до служби в армії. У заході 

приймуть участь близько 250 учасників з усіх районів області віком від 14 до 22 

років. 

За сприяння Міністерства молоді та спорту України 26 вересня 2017 року 

у м. Батурині Бахмацького району планується проведення засідання 

Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання. 

Відповідно до Положення Міжвідомча комісія з питань національно-

патріотичного виховання є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів 

України, який утворено для відродження та впровадження національно-

патріотичного виховання. Основними завданнями Комісії є: сприяння 

забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань національно-

патріотичного виховання; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення 

питань відродження та впровадження шляхів національно-патріотичного 

виховання, підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади із зазначених питань; удосконалення нормативно-правової 

бази з питань національно-патріотичного виховання. До Комісії входять 

заступники Міністрів молоді та спорту, культури, охорони здоров’я, соціальної 

політики, внутрішніх справ, інформаційної політики, оборони, освіти і науки, 

Голови Держприкордонслужби, ДСНС, СБУ, Українського інституту 

національної пам’яті, а також представники підприємств, установ та 

громадських організацій. Голова Комісії – Віце-прем’єр-міністр України.  

Також Лемеш Ніна повідомила, що 22 серпня 2017 року, рішенням 

десятої сесії сьомого скликання обласної ради, створено комунальне 

підприємство «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, 

шляхом об’єднання Молодіжного центру праці при Департаменті сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації та Кіно-культурного центру з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Комунального закладу «Обласний 

методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв» Чернігівської 

обласної ради. 

Вивільнений кадровий, фінансовий та матеріально-технічний ресурс 

Молодіжного центру праці та Кіно-культурного мистецького центру з 



національно-патріотичного виховання дітей та молоді буде передано та 

застосовано в установленому порядку для забезпечення функціонування 

новоствореного комунального підприємства  «Обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради. Діяльність «Обласного молодіжного центру» 

будуватиметься виходячи із потреб молоді, спрямовуватись на всебічний 

розвиток молоді, підготовку та підвищення професійного рівня фахівців, які 

працюють з молоддю, виконуватиме функцію методичного центру по 

організації професійної, цікавої за формою та змістом роботи з молоддю в тому 

числі і у сфері національно-патріотичного виховання. 

 

Взяли участь в обговоренні: Муровейко П.В., Антошин В.Л.,         

Шевченко О.О., Горюнова-Зубашівська С.О., Бутко С.В., Славінська О.І., 

Черенько І.Г. 

 

 

3.  Про проведення тематичних змін національно-патріотичного 

спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Конопацького М.А., начальника Управління освіти та науки 

облдержадміністрації. 
Микола Анатолійович розповів про тематичні зміни національно-

патріотичного спрямування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а 

також про нові зміни в законодавстві про освіту, що «відкриває шлях до 

компетентностей дитини». Микола Конопацький зазначив, що система освіти 

наразі кардинально змінюється. Якісними ж ці зміни будуть тоді, коли 

співпрацюватимуть і педагоги, і батьки, й учні. 

Також доповідач повідомив, що знання з українського державотворення, 

навички подолання природних перешкод, вміння надавати першу медичну 

допомогу продемонстрували учасники Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). На Чернігівщині відбулися 

районні етапи гри та другий (обласний) у вигляді п’ятиденного таборування. 

Участь в обласному етапі взяли рої з усіх районів Чернігівщини, міст Чернігова, 

Ніжина, Прилук та об’єднаних територіальних громад. Проведені декілька змін 

обласної літньої школи у Количівці.  

Конопацький Микола Анатолійович акцентував увагу на тому, що діти — 

учасники літньої школи - організували у своїх навчальних закладах так звані 

національні ради, аби поділитися здобутими знаннями по національно-

патріотичному вихованню з ровесниками. 

Разом з тим Микола Анатолійович запросив членів Координаційної ради 

взяти участь у роботі форуму на тему: «Загальнолюдські цінності як невід’ємна 

складова виховного процесу Нової української школи» на якому будуть 

розглядатися питання щодо формування патріотичних поглядів, понять, 

переконань української молоді, суперечності між об’єктивним зростанням 



вимог суспільства та реальним станом, морально-правове виховання та ін. Про 

місце і час проведення форуму буде повідомлено додатково. 

 

В ході обговорення питання  

 

ВИСТУПИВ:  

 

Шанський М.М., голова громадської організації «Єдина родина 

Чернігівщини», який висловив своє занепокоєння, що на урочистих лінійках 

першого вересня у більшості навчальних закладах міста не було забезпечено 

проведення хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті героїв, які загинули, 

захищаючи Україну в Луганській та Донецькій областях адже Чернігівщина з 

початку бойових дій втратила 159 бійців.  

 

Зіневич Л. В., доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін 

Чернігівського національного технологічного університету, яка звернула 

увагу, що першого вересня у навчальних закладах та вулицях містах звучала 

російська попса та шансон.  

 

Взяли участь в обговоренні: Муровейко П.В., Гапієнко Т.А., Різуха І.М., 

Антошин В.Л., Шевченко О.О., Лемеш Н.П., Бизган І.М., Кирилюк А.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Ільєнка А.І., директора дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Дивосвіт», який доповів про проведення тематичних змін національно-

патріотичного спрямування у закладі оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» 

влітку 2017 року.  
Андрій Іванович проінформував, що основними завдання зміни були: 

ознайомлення з історією, звичаями, традиціями й обрядами українського 

народу, основними історичними подіями становлення державності України; 

виховання національної свідомості та формування громадянської позиції, 

відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття 

особистої відповідальності за долю держави та українського народу; виховання 

поваги до державних символів; формування готовності служити Батьківщині 

своєю працею та стати   на захист державних інтересів країни. 

В рамках проведення зміни національно-патріотичного спрямування  для 

дітей, які відпочивали в дитячому закладі, було організовано та проведено 

змістовні, цікаві тематичні заходи, такі як: 

- Конкурс малюнків «Маленька країна – країна дитинства, де сонечко 

світить і казка живе», «Нехай ніхто не половинить,твоїх земель  не розтина, бо 

ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна». 

- Святковий концерт «Ми всі – українці, єдина  сім’я», «Ми всі одна сім’я, 

єдина ми родина, мільйони різних «Я», а разом Україна», театр військової пісні 

«А пісня ходить на війну…». 

- Свято «Козацькі розваги». 



- Історико-патріотична гра «Ми козаки, ми гордість України», вікторина 

«Народні символи України».   

- Подорож-гра «Мова – душа народу». 

- Флеш-моб «Жовто-блакитний настрій», « Молодь єднає Україну». 

- Випуск стінгазет «Мова моя калинова».  

- Ексурсія до Седнєва, відвідування садиби Лізогубів, Георгіївської та 

Воскресенської церков.  

- Пізнавально-ігрова програма «Чернігівщина моя від А до Я».  

- Патріотичний квест «Мій край – це я, а я – це рідний край».  

- Поетична година «Краю мій, оспіваний у віршах».  

- Пісенний конкурс «Ми пісень гучних співаєм про козацьку славу» та 

караоке-конкурс патріотичної (української) пісні. 

- Конкурс на кращу козацьку кашу.  

- Зустрічі з видатними спортсменами України та з ветеранами АТО. 

- Майстер-клас по плетінню вінків, «Виготовлення вишиванок з 

підручних матеріалів».   

- Усний журнал «Пам’ятаймо героїв» (Другої світової війни, героїв 

Небесної Сотні, воїнів АТО). 

- Виготовлення оберегів для воїнів АТО та інші.  

 

4. Про ліквідацію філії ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України «Новгород-Сіверська регіональна дирекція  

«Сіверська». 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Подорвана А.Ф., директора Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щодо рішення 

правління Національної суспільної телерадіокомпанії України про ліквідацію 

філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська»».  

Очільник Департаменту зауважив, що наразі на території північних 

районів області, що межують з Російською Федерацією, надзвичайно 

критичною є ситуація з покриттям вітчизняним телесигналом. До цього часу, 

окрім програм Новгород-Сіверської регіональної дирекції, територію Новгород-

Сіверського району частково покриває лише сигнал одного з національних 

телеканалів. Наразі тут не мовить навіть обласне телебачення. Не краща 

ситуація і в Корюківському, Ріпкинському, Городнянському, Семенівському та 

Сновському районах. При цьому в ряді населених пунктів спостерігається 

достатній для якісного прийому рівень цифрового ефірного сигналу телеканалів 

російського телебачення, що створює пропагандистське інформаційне поле 

країни-агресора. 

Андрій Федорович проінформував, що протягом останніх п’яти років 

Чернігівська ОДА постійно лобіювала перед керівництвом країни вирішення 

питання покращення зони покриття вітчизняних телерадіомовників у 

прикордонних районах. Поки що єдина позитивна зміна — заміна восени 2015 

року на передавальній станції «Холми» Чернігівської філії Концерну РРТ у 



Корюківському районі телепередавача на більш потужний, що лише частково 

покращило прийом телесигналу. 

Доповідач наголосив, що за таких обставин закрити місцеву 

телерадіокомпанію у найпівнічнішому районі країни неприпустимо та 

запропонував за результатами засідання Координаційної ради підготувати 

звернення до керівництва телерадіокомпанії з проханням не допустити 

ліквідацію філії.  

 

Взяли участь в обговоренні: Антошин В.Л., Бутко С.В., Бизган І.М. 

 

В ході обговорення питання Різуха Інна Миколаївна, заступник голови 

Координаційної ради, винесла на голосування питання про підтримку 

звернення до найвищих посадових осіб країни, а також керівника Національної 

суспільної телерадіокомпанії з проханням не допустити ліквідацію філії ПАТ 

«НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська»». 

 

Результати голосування: «за» –29; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

5. Про участь у Всеукраїнському заході «Єдина родина України» та 

про проведення обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини» в м. Мені. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Шанського М.М., голову громадської організації «Єдина родина 

Чернігівщини»  щодо участі у Всеукраїнському заході «Єдина родина 

України» та в обласному заході «Єдина родина Чернігівщини» в м. Мені. 

Микола Миколайович доповів, що обласний захід «Єдина родина 

Чернігівщини» в цьому році відбувся в місті Мені. Захід об’єднав сім’ї 

загиблих воїнів АТО з північних районів області: Ріпкинського, Менського, 

Городнянського, Корюківського, Семенівського, Щорського, Борзнянського, 

Бахмацького, Сосницького, Коропського, Новгород-Сіверського, а також 

Чернігова. Підтримати родини загиблих зібралося широке коло громадськості, 

керівництво області та Менського району.  

Під час заходу учасники акції об’єдналися під Державним Прапором у 

«Велике серце» любові до України, тим самим підкресливши, що спільне горе 

їх не зламало, оглянули виставку «Блокпост пам’яті», на якій представлені 

особисті речі загиблих бійців, відвідали концертну програму, поспілкувалися з 

представниками державних органів влади, волонтерами, працівниками 

соціальних служб. 

Також Шанський Микола Миколайович повідомив, що делегація з 

Чернігівщини взяла участь у цьогорічній всеукраїнської акції «Єдина родина 

України». Акція відбулася 18-20 серпня на Тернопільщині. Область перейняла 

естафету від Чернігівщини, яка вперше провела такий масштабний захід у 

серпні минулого року. Серед заходів — відвідини Марійського духовного 

центру, де відбулася літургія за загиблими бійцями. У каплиці святого Юра 

помолилися за душі загиблих бійців та запалили пам’ятні лампадки. На 



Театральному майдані Тернополя віддали честь та шану загиблим: 

представники кожної із областей пройшли Коридором Слави. Відтепер імена 

загиблих в антитерористичній операції героїв з Чернігівської області 

викарбувані на плитах, які знаходяться в каплиці-пантеоні героям АТО на 

Тернопільщині (село Лішня Кременецького району поблизу цілющого джерела 

Святої Праведної Анни). Згоду на це дали 160 родин. 

Доповідач подякував керівництву області за постійну організаційну та 

фінансову підтримку, а також висловив подяку матерям загиблих бійців АТО, 

які активно долучаються до національно-патріотичного виховання молоді.  

 

ВИСТУПИЛА:  
 

Черенько І.Г., координатор Єдиного Волонтерського Центру,  голова 

правління ГО «Центр «Апельсин» щодо реалізації обласної патріотично-

виховної програми - «Війна якої немає». 

Виступаюча проінформувала, що особливе місце у реалізації проекту 

відведено ознайомленню з пересувною виставкою «Блокпост пам’яті». Учні та 

студентська молодь Чернігівщини зможуть не лише оглянути унікальну 

пересувну виставку, а й спробувати себе у ролі екскурсоводів, фотографів, 

журналістів тощо. Про події на сході України  учням та студентам навчальних 

закладів області розповідатимуть їх же товариші по парті.  

Ірина Черенько зауважила, що проект  побудований за принципом 

«рівний-рівному». Такий метод донесення інформації дозволить зробити його 

невимушеним, але більш ефективним. У планах ініціативної групи — показ 

тематичних фільмів, виставки, флешмоби тощо. Більшість заходів будуть 

проходити у позаурочний час, а формати флешмобів учні вигадуватимуть 

самотужки. 

Також доповідач запросила до співпраці членів Координаційної ради, при 

наявності, надавати пропозиції, залучати молодь до участі у заході.   
 

ВИСТУПИЛА:  
 

Тетяна Винник, представник громадської організації «Центр новітніх 

ініціатив та комунікації» щодо проведення ІІ Міжнародного фестивалю 

інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу». Тетяна Винник 

проінформувала, що фестиваль проходитиме з 18 по 22 вересня 2017 року в 

Чернігові, Ніжині, Варві, Куликівці, Корюківці та Седневі. Під час фестивалю 

відбудеться 80 заходів для дітей, молоді та дорослих у школах, ВУЗах, 

бібліотеках, музеях Чернігівської області. Це презентації книжок, творів, 

фільмів, читання та цікаві зустрічі. Із вуст творців звучатиме вишукана поезія 

різними мовами та в перекладі.  

Також доповідач наголосила, що вперше в рамках фестивалю «Литаври» 

для підтримки талановитих дітей та молоді нашої області оголошено 

літературний конкурс імені Лазаря Барановича та під час проведення 

фестивалю будуть вручені нагороди учасникам зазначеного конкурсу.  



Тетяна Винник запросила членів Координаційної ради стати 

інформаційним партнером та відвідувачами  ІІ Міжнародного фестивалю 

інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу». 

 

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного 

Координаційна Рада вирішила: 

 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації підготувати лист-звернення до 

найвищих посадових осіб країни, а також керівника Національної суспільної 

телерадіокомпанії з проханням не допустити ліквідацію філії ПАТ «НСТУ» 

«Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська»». 

 

До 28 вересня 2017 року 

 

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації забезпечити продовження практики 

проведення тематичних змін національно-патріотичного спрямування у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Постійно 

 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання 

Координаційної ради на офіційних сайтах облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

Постійно 

 

 

Секретар Координаційної ради,  

директор Департаменту сім’ї, молоді  

та спорту облдержадміністрації                    _____________      Н.П. Лемеш 

  

 

Заступник голови Координаційної ради,  

волонтер «Єдиного волонтерського центру»    _____________       І.М. Різуха 

 

 


