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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 НПВ з відомствами сектору безпеки і 
оборони: ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, НПУ, НГУ, РНБО;
-Налагоджено співпрацю в сфері НПВ з прикордонними районами України; 
-Налагоджено співпрацю між громадськими об’єднаннями через заходи і проекти з 
НГІВ;

•Детальна інформація розміщена в презентаційних посібниках «Співпраця» за 2017, 2018 і 
2019 роки та в результатах експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів 
національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення 
заходів:
http://www.dsmsu.gov .ua/media/2019/05/23/16/SP1VPRAC Y а_2019.pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/26/26/Spivpratsya-18_%281 %29.pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/06/29/38/Spivpracya.pdf 
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/22/18/REZY LTATI_DRYK_ed.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-патріотичного 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 дггей та молоді 
(шароварництво, радянська виховна методика, тощо);
-Зникнення стандартів в сфері НПВ;
-Збільшення к-сті молоді, не готової до захисту територіальної цілісності та 
незалежності України;
-Збільшення впливу інформаційних атак з боку держави-агресора;
-Зменшення темпів трансформації постколоніальної, посттоталітарної, постгеноцидної 
свідомості громадян України;

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

http://www.dsmsu.gov
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/26/26/Spivpratsya-18_%281
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/06/29/38/Spivpracya.pdf
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/03/22/18/REZY
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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 іромадянської 
(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 на 2020-2025 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 ідентичності 
та прийняти на його основі відповідний Закон;

13. Негайно розпочати визначення переможців Конкурсу проектів з НПВ 
серед громадських об'єднань на 2020 рік.
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ГО «Інститут Національного Розвитку

ГІ «Пам’ять Нації»

ГО «Коралі»

ГО «Всеукраїнське Об'єднання «Українська 
Резервна Армія»

ГС «Громадянська платформа «Республіка 
Україна»

ГО «Ветеранська волонтерська спілка»

БО «Благодійний Фонд «ЛЕБІДЬ»

БО «БФ «Спілка матері миру»

ГО «Українські Родини»

ГО «Асоціація гайдІв України»

ГО «Південна Україна»

БО «БФ «Юніті»

ГС "Центр національно-патріотичного 
виховання"
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