План заходів з національно-патріотичного виховання
та оборонно-спортивної роботи серед учнів, молоді та дітей Деснянського району міста Києва на 2022 рік
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
№
з/п

Структурний
підрозділ

Назва заходу

Термін

Місце
заходу

проведення

1.

Управління
культури

«Україна – історія, сьогодення, майбутнє!»
патріотичний проєкт

Протягом
року

Бібліотеки ЦБС

2.

Управління
культури

«За українську мову» патріотичний проєкт

Протягом
року

Бібліотеки ЦБС

3.

Управління
культури

До традиційних народних свят: Дня Покрови
Пресвятої Богородиці, Дня Святого Миколая, Свята
Різдва Христова, Великодня тощо.

Протягом
року

Бібліотеки ЦБС

4.

Управління освіти

Урочисті заходи з нагоди відзначення пам’ятних та
календарних дат

Протягом
року

Заклади освіти

5.

Управління освіти

Акція «З надією в серці»

Протягом
року

Заклади освіти

6.

Управління
у Участь молоді у Всеукраїнській акції до Дня 22 січня
справах молоді та соборності України «Молодь єднає Україну»
спорту
17-28. січня
Управління
«Живи Україно, живи для краси, для сили, для
культури
правди, для волі…» до Дня Соборності (22.01)

7.
8.

Управління
культури

«Голокост – злочин проти людства»
до Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту
(27.01)

20-31. січня

міст Патона
ЦРБ ім.
П.Загребельного
ЦРБ ім.
П.Загребельного

9.

Управління
культури

«Ніколи Україні не забути тих юних душ нескорений
політ»

30. січня

Бібліотека ім. В.
Кучера

14-28.
лютого

Бібліотеки ЦБС

до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01)
10.

Управління
культури

«Небесня Сотня у вирій полетіла…»
до Дня Героїв Небесної сотні (20.02)

11.

12.

13.

14.

15.

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»
Управління
культури

Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав у Деснянському районі
міста Києва
«Чарівні звуки, твої мово!»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)

18. лютого

15 лютого

18-21.
лютого

Галерея мистецтв

Деснянський район
м. Києва

Бібліотеки ЦБС

Управління
у Участь у проведенні заходів з нагоди свят Масляної 22-28 лютого Деснянський район м.
справах молоді та (Масниці)
Києва
спорту
«Цвіте дивограєм Тарасове слово»
Управління
07-12
культури
Бібліотеки ЦБС
до 208-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка,
березня
українського поета (09.03)
Управління
культури

«Немає більшої сили, ніж стійкість духу
добровольця»
до Дня Добровольця (14.03)

10-21
березня

ЦРБ ім.
П.Загребельного
Бібліотека ім. В.
Кучера

14 березня

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення у Деснянському районі міста Києва Дня
українського добровольця

17.

Управління освіти

Районна національно-патріотична гра «УкрЛенд»

01-10
березня

18.

Управління
культури

«Фашистські концтабори - геноцид проти людства»

05-18 квітня

16.

19.

Управління у
справах молоді та
спорту,

Деснянський район
м. Києва

до Міжнародного Дня визволення в’язнів
фашистських концтаборів (11.04)
Відкритий турнір з футболу «Дзвони Чорнобиля»

21.

ЦРБ ім. П.
Загребельного

23-24 квітня
вул.
Драйзера, 2Б

Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»
20.

ЗЗСО № 23

26 квітня

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення у Деснянському районі міста Києва 36 річниці аварії на Чорнобильській АЕС

Управління освіти

Національно-патріотична гра «КозачатаФест» для Квітень
роїв молодшої вікової категорії

Деснянський район
м. Києва
Формат та місце
проведення
гри
визначатиметься
з
урахуванням
епідемічної ситуації

22.

23.

Управління
у Проведення Круглого столу щодо співпраці з 21 квітня
справах молоді та інститутами громадянського суспільства (організації,
спорту
що працюють з молоддю Деснянського району м.
Києва у галузі «молодіжна політика»)
Травень
Управління освіти
І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для
роїв середньої та старшої вікової категорії
Акція «Вогники пам’яті» в рамках районного проєкту 07 травня
«І буду житиму в Тобі, відвічно Україно!»

Галерея мистецтв ім.
Павла Загребельного
Деснянського району
м. Києва
Формат та місце
проведення
гри
визначатиметься
з
урахуванням
епідемічної ситуації
Парк «Перемога»

24.

Управління освіти

25.

Управління
у Участь молоді у Всеукраїнському зборі-поході 06-09 травня Черкаська обл.
справах молоді та молодіжних організацій та волонтерських загонів
спорту,
ГО «Козацькими шляхами»
«Скаутське
об’єднання
«Оріяна»
Управління
«Перемога, свята перемога, свято миру, свободи,
03-16. травня
весни»
Бібліотеки ЦБС
культури

26.

до Дня Пам’яті та примирення та Дня Перемоги у
Другій Світовій війні (08-09.05)
27.

28.

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення у Деснянському районі міста Києва Дня
пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні

Управління
культури

«Борець за українську державність»

08 травня
Деснянський район
м. Києва

10-20. травня ЦРБ ім.
П.Загребельного

до 200-річчя від дня народження Миколи
Костомарова (16.05)
29.

30.

Управління
у Засідання Координаційної ради при Деснянській
справах молоді та районній в місті Києві державній адміністрації
спорту, Управління
освіти, Деснянський
районний
центр
соціальних служб
Управління
«Биківня. Від території смерті до місця пам’яті…»
культури
до Дня пам’яті жертв політичних репресій (17.05)

12 травня

Бібліотека №1
17 травня

Управління
культури

«Злочин без терміну давності»
до Дня скорботи і пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу (18.05)

18 травня

32.

Управління
культури

«Вишиванка-символ України» до Всесвітнього дня
вишива́нки (19.05)

19 травня

33.

Управління
у Он-лайн флешмоб з нагоди Всеукраїнського Дня 21 травня
справах молоді та вишиванки
спорту
Управління
у Фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня Європи 21-22 травня
справах молоді та
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»

31.

34.

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Бібліотека ім. В.
Кучера
Бібліотека ім. В.
Кучера
ЦРБ ім.
П.Загребельного
Бібліотека №115 для
дітей
Сторінка
Фейсбук
Управління у справах
молоді та спорту
Вул. Драйзера, 2-б

35.

36.

Управління
у
справах молоді та
спорту,
ГО
«Скааутське
об’єднання
«Оріяна»
Управління
культури

Щорічна еко-акція з очищення підводної частини 13 червня
акваторії річки Десенка та прибирання прибережної
зони

«Над пам’яттю роки не владні…» до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22.06)

Деснянський район м.
Києва

14-25 червня ЦРБ ім.
П.Загребельного
Бібліотека ім. В.
Кучера

37.

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення у Деснянському районі міста Києва Дня
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22 червня
Деснянський район
м. Києва

Управління у
Кубок Конституції з футболу серед команд «Ліга
дворового футболу»
справах молоді та
спорту Деснянський
ЦФЗН «Спорт для
всіх»

25-26 червня

39.

Управління
культури

«Конституція України - закон, що є правом та
обов’язком для кожного» до Дня Конституції
України (28.06)

28-29 червня Бібліотеки ЦБС

40.

Управління
культури

«Декларація про державний суверенітет та її
історичне значення» до Дня прийняття Декларації
про державний суверенітет України

15-16 липня

38.

вул. Драйзера, 2-б

ЦРБ ім.
П.Загребельного

Управління
соціального захисту
населення, ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення Дня пам’яті захисників України, які
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України

16 липня

42.

Управління
культури

«Хрещення Русі. Історія віків» до Дня Хрещення
Київської Русі України

25-28 липня

43.

Управління
у Проведення заходів в рамках відзначення Дня молоді 10-13 серпня
справах молоді та
спорту
Управління у
Відкрита першість з боротьби Кураш до Дня
20 серпня
справах молоді та
Незалежності України
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»

Деснянський район м.
Києва

45.

Управління у
справах молоді та
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»

ФК «Вигурівщина»
вул. Драйзера, 2Б

46.

Управління
у Чемпіонат серед аматорських команд з волейболу 22-24 серпня
справах молоді та «Кубок Незалежності» з нагоди Дня Незалежності
спорту,
України
БФ
«Незалежна
країна», ГО «Світ
без залежності»

41.

44.

Відкритий турнір з футболу «Кубок Незалежності»
серед дитячих команд до Дня Незалежності
України

Десняянський район
м. Києва

24 серпня

ЦРБ ім.
П.Загребельного
Бібліотека ім.
С.Олійника

СК «Прометей»
вул. Ніколаєва, 7.

Деснянський район м.
Києва

Управління
у
справах молоді та
спорту,
Деснянський
районний
центр
соціальних служб,
БФ
«Незалежна
країна», ГО «Світ
без залежності»
Управління
культури

Молодіжний легкоатлетичний забіг та велопробіг з 22-24 серпня
прапором України з нагоди Дня Державного Прапора
та Дня Незалежності України

«Цвітуть, неначе квіти волі, знамена жовто-голубі»
до дня Державного прапора України (23.08)

15-28 серпня Бібліотеки ЦБС

49.

Управління
культури

17-31 серпня

50.

Управління
культури

«Вишита колоссям і калиною, звешся величаво Україною»
до Дня Незалежності України (24.08)
«Українці - нація героїв»до Дня пам`яті захисників
України (29.08)

51.

Управління
культури

«Здорові діти – майбутнє України»Тиждень фізичної
культури та спорту

52.

Управління
культури

«Мир на землі - радість у родині»до Міжнародного
Дня миру (21.09)

18 вересня

53.

Управління
культури

«Партизанськими стежками...» до Дня партизанської
слави (22.09)

22.вересня

54.

Управління
Проведення заходів з нагоди відзначення Дня 20 вересня
соціального захисту партизанської слави
населення,
ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

47.

48.

Деснянський район м.
Києва

Бібліотеки ЦБС

29 серпня

ЦРБ ім.
П.Загребельного

05-11
вересня

Дитячі бібліотеки
ЦБС
ЦРБ ім. П.
Загребельного
Бібліотека ім. С.
Олійника
Деснянський район м.
Києва

Проведення заходів до Всесвітнього дня туризму

21-26
вересня.

Деснянський район м.
Києва

Кубок з футболу пам’яті героя України Володимира
Кравчука

08 жовтня

ФК «Вигурівщина»

57.

Управління
у
справах молоді та
спорту,
ГО
«Скаутське
об’єднання
«Оріяна»
Управління
у
справах молоді та
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»
Управління освіти

Декада «Шляхами патріотів»

жовтень

Заклади освіти

58.

Управління освіти

Акція «А ми тую козацькую славу збережемо» в
рамках районного проєкту «І буду житиму в Тобі,
відвічно Україно!»

12 жовтня

пам’ятник Воїну
добровольцю

59.

Управління
у
справах молоді та
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»
Управління
у
справах молоді та
спорту
Управління
у
справах молоді та
спорту, ГО «Захист
України»
Управління
культури

Відкритий турнір Деснянського району з футболу
«Кубок Непереможних»

14 жовтня

вул. Драйзера, 2Б

55.

56.

60.

61.

62.

Проведення тренінгів проєкту «Школа молодого Вересеньлідера» в рамках розвитку неформальної освіти
Грудень

Деснянський район м.
Києва

Проведення військово-спортивного Фестивалю для 08 жовтня
молоді «Я - молодий патріот України» захід з нагоди
відзначення Дня захисників та захисниць України

Деснянський район м.
Києва

«Козацький дух гуртує волю…»до Дня українського
козацтва та Дня захисника України (14.10)

07-21 жовтня Бібліотеки ЦБС

63.

64.

65.

66.

67.

Управління
соціального захисту
населення,
ГО
«Спілка ветеранів
АТО»
Управління
соціального захисту
населення,
ГО
«Спілка ветеранів
АТО»
Управління
у
справах молоді та
спорту, Управління
освіти, Управління
соціального захисту
населення,
Деснянський
районний в місті
Києві
центр
соціальних служб
Управління
у
справах молоді та
спорту, ГО «Спілка
ветеранів АТО»
Управління
у
справах молоді та
спорту, Управління
соціального захисту
населення,
ГО
«Спілка ветеранів
АТО»

Відзначення у Деснянському районі міста Києва Дня
захисників і захисниць України

14 жовтня
Деснянський район
м. Києва

Проведення заходів з нагоди Дня вигнання
нацистських окупантів в рамках відзначення 78-ї
річниці визволення України та 79-ї річниці
визволення Києва від фашистських загарбників

28 жовтня-06 Деснянський район м.
листопада
Києва

Засідання Координаційної ради при Деснянській
районній в місті Києві державній адміністрації

10 листопада Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Участь у проведенні заходів в рамках відзначення Дня 21 листопада Деснянський район м.
Гідності і Свободи
Києва
Участь у проведенні заходів в рамках відзначення Дня 24 листопада Деснянський район
пам’яті жертв голодоморів в Україні
м. Києва

Управління
культури

«Ми пам’ятаємо усіх героїв »до Дня визволення
України від фашистських загарбників (28.10) та до
Дня визволення Києва (06.11)

69.

Управління у
справах молоді та
спорту,
Деснянський ЦФЗН
«Спорт для всіх»

Відкрита першість з боротьби самбо до Дня
визволення м. Києва

70.

Управління
культури

«Рідна мова у серці народу буде жити навіки-віків
…»до Дня української писемності та мови (09.11)

07-14
листопада

Бібліотеки ЦБС

71.

Управління
культури

«У Революції Гідності – доля народу»до Дня Гідності
та Свободи (21.11)

16-27
листопада

Бібліотеки ЦБС

72.

Управління
культури

«Священна пам`ять про національні трагедії»до Дня
пам’яті жертв голодоморів (27.11)

21-30.
листопада

Бібліотеки ЦБС

73.

Управління
культури

«Разом-сила!»до Дня волонтера (05.12)

05.12

ЦРБ ім.
П.Загребельного

74.

Управління
культури

«Ми щит і меч твій, Україно!»до Дня збройних сил
України (06.12)

06.12

ЦРБ ім.
П.Загребельного

75.

Управління
у
справах молоді та
спорту, ГО «Спілка
ветеранів АТО»
Управління
у
справах молоді та
спорту

Проведення заходів щодо відзначення Дня Збройних
Сил України та Міжнародного дня волонтера

68.

76.

21.10-08
листопада
28 жовтня

Бібліотеки ЦБС
ЦРБ ім.
П.Загребельного

13 листопада СК «Ц.С.Є.»
вул. С. Лифаря, 20

05-06 грудня

Участь у проведенні заходів до Дня учнівського 06 грудня
самоврядування

Деснянський район
м. Києва
Приміщення
Деснянської районної
в
місті
Києві

77.

78.

Управління
у Проведення заходів з нагоди Дня вшанування 13 грудня
справах молоді та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
спорту,
Управління
соціального захисту
населення,
ГО
«Спілка ветеранів
АТО»
Управління
у Традиційний захід «Світло миру з Віфлеєму»
22-23 грудня
справах молоді та
спорту,
ГО
«Скаутське
об’єднання
«Оріяна»

Перший заступник голови

Максим Бриль,
Олена Калитенко,
Тетяна Пікалюк 546-54-06

державної
адміністрації
Деснянський район
м. Києва

Деснянський район
м. Києва

Ірина АЛЄКСЄЄНКО

