
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міністр молоді та спорту 

України 

 

_________Вадим ГУТЦАЙТ 

____________ 2021  року  
 

 

Оголошення  

про проведення конкурсу з визначення проектів  

національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2021 році 

 

На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 

"Про Стратегію національно-патріотичного виховання", розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1233 "Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання 

на період до 2025 року" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 р. № 1049  "Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка" (зі змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу), з метою 

комплексного розвитку національно-патріотичного виховання та надання 

підтримки громадським об'єднанням у 2021 році на виконання заходів щодо 

національно-патріотичного виховання 
 

Міністерство молоді та спорту України  

оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного 

виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році 
 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань: 

 

1. Підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого 

атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості 

українців. 

 

2. Популяризація та збереження культурної спадщини та культурних 

цінностей України. 

 

3. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї 

до процесу національно-патріотичного виховання. 
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4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського 

державотворення, борців за незалежність України шляхом проведення заходів 

національно-патріотичного спрямування, в тому числі приурочених до 

державних свят. 

 

5. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України. 

 

6. Підвищення активної участі громадян в освітянській, науковій, 

управлінській діяльності через призму державотворення та підняття престижу 

України на світовому рівні. 

 

7. Донесення до закордонних українців змісту (суті) українських суспільно-

державних (національних) цінностей та поглиблення співпраці з представниками 

закордонних українців у сфері національно-патріотичного виховання. 

 

8. Формування української громадянської ідентичності у населення на 

основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, 

соборність, гідність). 

 

Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені пунктами завдань і 

заходів, затверджених Концепцією Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. 

 

Проекти спрямовуються на такі види діяльності: 

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 

семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, у тому числі комп’ютерних, 

зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, 

марафонів, походів, зборів-походів, концертів; 

видання інформаційних та методичних матеріалів; 

виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної 

реклами. 

 

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних 

пропозицій. 

 

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. 

 

Конкурсна пропозиція має містити: 

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом 

Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312  

"Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із 

визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за             
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№ 385/31-837 (зі змінами), за підписом керівника або уповноваженої особи 

інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі 

наявності) (оригінал і п’ять копій); 

 

2) опис проекту  національно-патріотичного виховання та кошторис 

витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, затвердженою наказом 

Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312 "Про 

затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із 

визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня    2018 року за      

№ 385/31-837 (зі змінами) (оригінал і п'ять копій); 

 

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів 

громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до 

виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); 

 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема 

про досвід реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне 

виховання, відповідно основних напрямів та індикаторів ефективності, 

визначених в Указі Президента України від 18 травня 2019 р. № 286 "Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання", протягом останніх двох років 

за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, про джерела 

фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну 

базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних 

правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і п'ять копій). 

 

Усі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії 

мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації. 
 

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати 

вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" та 

Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у 

молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого 

наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за                          

№ 453/28583 (зі змінами). 

 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського 

суспільства, зареєстрованими в установленому порядку, не пізніше ніж за шість 

місяців до оголошення проведення конкурсу.  
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Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення 

ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, 

максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів 

державного бюджету не перевищує 500 тис. грн. 
 

Інститут громадянського суспільства, який буде визнано переможцем 

конкурсу, повинен взяти участь у співфінансуванні реалізації проекту в розмірі 

не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. 

 
Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення  

до 05 липня 2021 р. щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів,  
з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю до 15:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42,   
к. 606.  

 
Контактні телефони: (044) 248 74 81, (044) 246 62 35). Електронна адреса: 

npvmms@gmail.com.  

 
__________________________________________________ 
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