
ПРОЄКТ 

УМОВИ 

проведення  національно-патріотичного фестивалю  

учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-stop»,  

присвяченого декаді заходів до Дня захисників та захисниць України 

 

І. МЕТА   

  Головною метою національно-патріотичного фестивалю учнівської молоді    

м. Києва «Патріотичний Non-Stop» (далі – фестиваль) є удосконалення військово-

патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління, виховання 

молоді на прикладах мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної 

цілісності України, вшанування військових традицій і звитяг українського народу, а 

також заохочення патріотичних громадських організацій до співпраці з  освітніми 

установами. 
 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

- впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними 

категоріями та віковими групами учнівської молоді;  

-  обмін кращим досвідом роботи з національного та військово-патріотичного 

виховання; 

- формування єдиного підходу щодо суті розуміння патріотизму і патріотичного 

виховання, його цілей і засобів в сучасних умовах; 

- узагальнення і систематизація кращих традицій і провідного досвіду діяльності 

навчальних закладів національно-патріотичного, туристсько-спортивного, 

краєзнавчого спрямування; 

- забезпечення системного духовно-морального виховання на цінностях духовної 

культури, героїчної боротьби українського народу за незалежність; 

-  налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями національно-

патріотичної спрямованості;   

-  пропаганда здорового способу життя, фізично-оздоровчої активності; 

-  підготовка підростаючого покоління до захисту України. 

  

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

        Захід проводить  КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за підтримки Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та спільно з 

НІАМ «Київська фортеця», іншими громадськими організаціями, які займаються 

національно-патріотичним вихованням дітей та молоді.  

 

ІV. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

          Дата та місце проведення: 9 жовтня 2021 року з 10:00 до 14:00,  м. Київ, 

НІАМ «Київська фортеця», (вул. Госпітальна, 24 А).  

          Захід буде проводитись з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог 

«жовтої» зони карантину згідно Постанов КМУ «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 



поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 р. № 1236 та «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 22.09.2021 р. № 981. 
 

V. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються по 2 організовані групи від кожного 

району столиці з числа учнів/вихованців освітніх закладів м. Києва, представників 

дитячих національно-патріотичних організацій тощо, які очолюються керівниками 

(група: 9 дітей та 1 керівник).  

У день проведення заходу необхідно при реєстрації надати наказ про участь у 

заході зі списком дітей, завірений керівником установи/організації, що відряджає 

організовану групу на фестиваль.  

Керівники груп, котрі супроводжують дітей для участі у фестивалі, 

повинні мати при собі особистий документ (друкований чи електронний варіант) з 

переліку, який міститься у другому абзаці підпункту 7 пункту 2.2 Постанови КМУ 

№ 1236 (із змінами). 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» у 

межах затвердженого кошторису витрат  на поточний рік. 

 
 

              
 

ОБОВ'ЯЗКОВО!  Наявність засобів індивідуального захисту (гумові рукавички, 

респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої 

самостійно). 
 

Увага! Організатори заходу залишають за собою право вносити зміни до Умов 

та Програми проведення фестивалю. Про такі зміни буде повідомлено 

заздалегідь, але не пізніше, ніж за добу до початку проведення фестивалю.  

 

 

 


