
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021          Мукачево №264

Про затвердження Програми розвитку пластового руху Мукачівської
міської територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної
організації Пласт - Національної скаутської організації в місті Мукачево в
Закарпатській області «Станиця Мукачево» на 2021-2023 роки

З метою підтримки пластового руху та сприяння його розвитку шляхом
забезпечення доступності такого руху для дітей та молоді Мукачівської міської
територіальної громади, реалізації пластових, освітніх (навчальних) програм,
всебічного патріотичного виховання та самовиховання молоді, відповідно до
рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 23.03.2021 №95
«Про схвалення проєкту Програми розвитку пластового руху Мукачівської
міської територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної
організації Пласт - Національної скаутської організації в місті Мукачево в
Закарпатській області «Станиця Мукачево» на 2021-2023 роки», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №5
від  24.03.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
гуманітарної політики (протокол №4 від  23.03.2021 р.), керуючись п22 ч.1 ст.
26 та ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Мукачівська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку пластового руху Мукачівської міської
територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної організації
Пласт - Національної скаутської організації в місті Мукачево в Закарпатській
області «Станиця Мукачево» на 2021-2023 роки, згідно додатку до цього
рішення.

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити
фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради
К. Кришінець-Андялошій, постійну комісію з питань бюджету та регламенту,
постійну  комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова                      А. БАЛОГА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  6 сесії

8-го скликання
Мукачівської міської ради

25.03.2021 № 264

Програми розвитку пластового руху Мукачівської міської територіальної
громади та відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт-

Національної скаутської організації в місті Мукачево в Закарпатській
області «Станиця Мукачево» на 2021-2023 роки

1. Паспорт Прогами
1. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти, культури, молоді

та спорту Мукачівської міської ради

2. Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

від 23.03.2021 №95

3. Розробник Програми Управління освіти, культури, молоді
та спорту Мукачівської міської ради

4. Співрозробники Програми

5. Відповідальний виконавець
Програми

Управління освіти, культури, молоді
та спорту Мукачівської міської ради

5.1 Головний розпорядник коштів
Програми

Управління освіти, культури, молоді
та спорту Мукачівської міської ради

6. Учасники Програми Управління освіти, культури, молоді
та спорту Мукачівської міської ради,
відокремлений підрозділ молодіжної
організації Пласт-Національної
скаутської організації в місті
Мукачево в Закарпатській області
«Станиця Мукачево»

7. Термін реалізації програми 2021  2023 роки

7.1. Етапи виконання Програми І-й етап  2021 рік
ІІ-й етап  2022 рік
ІІІ-й етап  2023 рік

8. Перелік бюджетних коштів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Міський бюджет, інші джерела, не
заборонені чинним законодавством
України

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,
1970,5  тис.грн., в тому числі:

2021 2022 2023

592,5 635,0 743,0

9.1 міський бюджет: 592,5 635,0 743,0

9.2 інші джерела



2. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма
Соціальна ситуація в українському суспільстві перебуває у нестабільному 

стані та створює потребу до виховання у дітей та молоді у дусі патріотизму, 
поваги до суспільства, людських, державних і національних цінностей. 
Важливим сегментом у формуванні свідомості молодого покоління є 
впровадження ефективної виховної системи, що побудована на 
продержавницькій позиції та ефективність якої доведена тривалою практикою. 

Законом України «Про визнання пластового руху та особливості державної 
підтримки пластового, скаутського руху» визнається понад столітня 
безперервна діяльність пластового руху, котрий є українським скаутським 
рухом, який має беззаперечний історичний внесок в громадянську освіту дітей 
та молоді, здобуття і становлення української державності та створює засади 
державної політики щодо сприяння розвитку пластового руху в Україні.  

Починаючи з моменту заснування у 1911 році, розвинувшись в еміграції, 
пластовий рух повернувся до України після відновлення незалежності у 1991 
році та продовжив  свою діяльність на основі тих самих цінностей та методів 
виховання через Молодіжну організацію “Пласт - Національна Скаутська 
Організація України” (надалі - Пласт). Такий безперервний, стійкий розвиток 
Пласту свідчить про наявність самодостатнього,  ефективного та адаптованого 
під потреби держави України пластового методу.

Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному 
середовищі, все ще існують наступні проблеми:

- низький рівень соціальної активності молоді у суспільно-політичній та 
соціально-економічній діяльності;

- недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу молоді; 
 - освітній потенціал молоді на сьогоднішній день не реалізується належною 

мірою через невідповідність системи освіти потребами ринку праці. 
Відзначається тенденція до зниження якості освіти через низьку соціальну 
престижність робітничих професій, критична застарілість матеріально - 
технічної бази закладів освіти всіх рівнів та недостатні темпи її модернізації. 
Недостатньо використовуються різні форми отримання неформальної освіти, 
знижений інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини. 
Раціоналістично-споживче ставлення молоді до життєвих цінностей. 
Отримання матеріальних благ і статку переважає над морально - духовним 
розвитком особистості;

-  соціально-негативні явища у молодіжному середовищі. Поширення � 
шкідливих звичок, розлади психіки та поведінки через вживання 
психоактивних речовин (наркологічні розлади), скоєння злочинів;

- соціальна ізольованість молодих людей, що перебувають у складних � 
життєвих обставинах. Відсутність можливостей для повноцінної соціалізації та 
залучення до трудової діяльності.

Виходячи із світового досвіду, зокрема досвіду розвинутих країн 
євроатлантичної спільноти, залучення до скаутського руху становить в 
середньому 1-3% від усього суспільства. Близько ⅓ цієї кількості складають 



волонтери, які організовують роботу, а ⅔  це діти (тобто близько 3-5% від 
загальної кількості дітей). Відповідно для виходу на оптимальну чисельність, а 
відтак на максимальну соціальну ефективність діяльності пластового руху в 
Мукачівській міській територіальній громаді необхідно залучити щонайменше 
3% дітей. 

Для того щоб долучати якнайбільше нових дітей до Пласту, для початку 
потрібно залучити і підготувати пластового виховника, а пластові виховники, 
відповідно до пластового методу, переважно, є волонтерами. Попит на 
пластову освітню програму серед дітей (через їх батьків) на стiльки високий, 
що кількість волонтерів є недостатня. Внаслідок такої ситуації, щорічно Пласт 
фіксує емоційне вигорання та ротацію 20-30% діючого складу пластових 
виховників, котрі безпосередньо працюють з дітьми (пластові виховники). Для 
залучення нових дітей потрібно систематично готувати достатню кількість 
пластових виховників, а також додаткову кількість на заміщення тих, які з 
різних причини відходять від активної праці у пластовому русі та 
впроваджувати програми з підтримки діючих виховників і попередження їх 
вигорання. 

Підготовка одного пластового виховника є тривалим процесом, оскільки 
потребує не лише оволодіння теоретичним матеріалом щодо спеціальних 
компетентностей. Пластові виховники мають бути носіями пластових 
цінностей, що здобувається через особистий практичний пластовий досвід. 
Незмінна ціннісна основа в Пласті є одним з ключових елементів пластового 
методу. Тому залучення і навчання нових виховників має відбуватись на 
засадах сталого розвитку. Розвиток Пласту, без підготовлених на основі 
Пластових цінностей виховників не дасть належного виховного результату для 
дітей.

Програма розвитку пластового руху Мукачівської міської територіальної 
громади та відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт-
Національної скаутської організації в місті Мукачево в Закарпатській області 
«Станиця Мукачево» (надалі  Програма) розроблена враховуючи зацікавленість 
Пластовим рухом (надалі - Пласт) серед дітей та молоді, освітніх закладів, 
батьків та державних органів влади, науково обґрунтованою та методично 
підготовленою базою Пласту, потребою для молодого покоління у реалізації 
своїх можливостей, підготовленим та вишколеним складом пластових 
провідників (виховникiв), позитивним іміджем організації.

Заходи Програми, передбачають часткове вирішення проблем молоді, 
забезпечують духовний, патріотичний, культурний та фізичний розвиток 
молоді, сприяють подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі. 
Метою підтримки пластового руху є сприяння його розвитку шляхом 
забезпечення доступності такого руху для українських дітей та молоді, 
реалізації пластових, освітніх (навчальних) програм.

Досягнення означеної мети вбачається в системній інституційній 
підтримці пластового руху та комплексному підході співпраці відокремленого 
підрозділу молодіжної організації Пласт-Національної скаутської організації в 



місті Мукачево в Закарпатській області «Станиця Мукачево» зі структурними 
підрозділами Мукачівської міської ради, молодіжними громадськими 
організаціями, релігійними, закладами освіти, засобами масової інформації 
міста.

Таким чином, основними пріоритетами даної Програми є:
- часткове вирішення проблем молоді, забезпечує духовний, патріотичний, 

культурний та фізичний розвиток молоді, сприяє подоланню негативних явищ 
у молодіжному середовищі;

- співпраця відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт 
Національної скаутської організації в місті Мукачево в Закарпатській області 
«Станиця Мукачево» зі структурними підрозділами Мукачівської міської ради, 
молодіжними громадськими організаціями, церквами, закладами освіти, 
засобами масової інформації міста;

- формування серед дітей та молоді європейської ідентичності, сприяння� 
інтеграції українського пластового руху в європейську та євроатлантичну 
спільноту;

- сприяння інституційному розвитку пластового руху шляхом реалізації 
програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової освітньої (навчальної) 
програми;

- сприяння громадянській освіті дітей та молоді як відповідальних і 
активних� громадян, які сповідують та відстоюють демократичні цінності;

- формування почуття патріотизму та поваги до законодавства;
- підтримка дітей та молоді, які виявляють громадянську активність,� 

досягають успіхів у різноманітних сферах суспільного життя;
- сприяння неформальній та інформальній освіті дітей та молоді, інтеграції 

молоді у європейський та світовий демократичний простір;
- підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового� 

способу життя;
- сприяння створенню та розвитку інфраструктури пластового руху.

Розділ 3. Визначення мети Програми
Мета  сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню 

української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на 
свідомих, відповідальних повновартісних громадян місцевої, національної та 
світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. 
Сприяти розвитку пластового руху шляхом забезпечення доступності такого 
руху для дітей та молоді, реалізації пластових освітніх (навчальних) програм.

Досягнення мети - через розвиток духовних, розумових, соціальних i 
фізичних прикмет своїх членів, розповсюдження серед молоді традицій 
предків, передачу знань i розуміння історії культури.

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Заходи Програми скеровані на сприяння духовному, розумовому та 
фізичному розвитку дітей та молоді, їх соціальній адаптації, підвищенні їх 



здатності інтегруватися у доросле суспільство в умовах, якi швидко 
змінюються; формування демократичного світогляду у підростаючого 
покоління. Завдання надати молодим людям потребу у громадській активності i 
готовність бути будівничими, i дієвими членами громадського суспільства; 
пропагування здорового способу життя та попередження залежності від 
токсичних речовин; поширення екологічних знань, заохочення належного 
ставлення до довкілля; поширення базових економічних знань, формування 
знань i навичок, необхідних для успішної діяльності в умовах ринкової 
економіки.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в 
бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на відповідний рік, а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Реалізація заходів Програми в три етапи протягом 2021-2023 років.
Ресурсне забезпечення Програми (додаток 1).
Перелік заходів і завдань Програми  (додаток 2).

Розділ 5. Перелік завдань і заходів  Програми та результативні показники:
Досягнення мети Програми передбачається за рахунок вирішення завдань 

за такими пріоритетними напрямками:

Формування національної та патріотичної свідомості молоді
Формування духовних цінностей та загальнолюдських моральних 

якостей залежить від рівня духовності, патріотизму та національної свідомості 
для комплексного підходу виховання молодої особистості необхідно вирішити 
наступні завдання:

- виховання та самовиховання моральних та культурних якостей на 
засадах християнської моралі;

-  виховання національної свідомості, відповідальності та приналежності 
до українського суспільства;

-   виховання любові до України, поваги до державних символів України. 
Для вирішення поставлених завдань необхідно мати комплекс виховних 

заходів та систему співпраці між державними інституціями та Пластом, 
залучивши до цього ЗМІ, науковців, заклади соціально-культурного 
призначення.

Формування правової культури, пропаганда здорового способу 
життя та оздоровлення молоді.

попередження вже у ранньому підлітковому періоді негативних проявів i 
культивування здорового способу життя через розвиток фізичних, духовних i 
моральних якостей, формування відповідальності за свої вчинки;

усунення причин правопорушень, сприяння у формуванні фізично 
здорових особистостей, поглибленні знань з правової культури.



Підтримка розвитку міжнародних контактів
розвиток партнерства між Пластом та іншими закордонними скаутськими 

організаціями через вирішення міжнародних економічних, культурних і 
політичних проблем, вивчення та пізнання історії, культури, релігії інших країн.
       

Очікування результати виконання Програми:
- збільшення кількості дорослих осіб залучених до пластового руху, 

готових до ведення виховної праці з дітьми і молоддю на основі пластової 
методики;

- збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху в 
Мукачівській міській територіальній громаді;

- об'єднання зусиль органів влади, релігійних громад, національно-
патріотичних громадських організацій, членів Пласту для реалізації завдань 
духовного та національно-патріотичного виховання дітей та молоді - створення 
на основі ідейних засад Пласту, як визнаної ефективної моделі позашкільного 
виховання;

- покращення інформаційного забезпечення територіальної громади міста 
про пластовий (скаутський) рух, його історію та виховання дітей і молоді на 
основі пластової методи виховання.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямом діяльності Програми є забезпечення розвитку 

самозарадності та організаційних здібностей, популяризація та збереження 

української культури та традицій, сприяння творчих здібностей молоді, 

формування національної, соціальної та патріотичної свідомості, організація 

вишколів, як інструменту вдосконалення всебічного розвитку членства та 

підвищення кваліфікації інструкторів, розвиток лідерства, громадської 

активності та організаторських здібностей серед молоді.

Розділ 7.  Координація і контроль за виконанням  Програми
      Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, 
здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її 
виконання.

Головний розпорядник коштів Програми  управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради щокварталу, до 15 числа 
наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 
додатку 3.



Головний розпорядник коштів Програми  управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради за підсумками року подає на 
розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 
березня року наступного за звітним періодом. 

Секретар міської ради                                                                       Я.ЧУБИРКО


