
Інформація про діяльність ГО "Центр "Юний прикордонник"

Громадську організацію "Центр патріотичного виховання дітей та молоді 
"Юний прикордонник" було зареєстровано 20 квітня 2010 року.

Основними завданнями Організації є сприяння вихованню у дітей 
глибоких і стійких патріотичних переконань, підготовці молоді до творчої праці, 
військової служби та захисту своєї Батьківщини.

Організація є ініціатором та співрозробником державних проектів програм, 
стосовно питань патріотичного виховання молоді, а саме: "Про співпрацю між 
навчальними закладами Міністерства освіти і науки України, воєнними та 
військовими формуваннями України у  сфері патріотичного виховання молоді", 
"Про співпрацю між навчальними закладами відділу освіти міста Бердянська 
Запорізької області, воєнними і військовими формуваннями та громадськими 
організаціями в сфері патріотичного виховання молоді", розділу комплексної 
програми: "Столична освіта 2010-2015 роки, про співпрацю між навчальними 
закладами Головного управління освіти і науки КМДА, воєнними та військовими 
формуваннями м. Києва, Українським Інститутом національної пам ’яті у  сфері 
національно - патріотичного виховання дітей та молоді".

У програмах були враховані проектні матеріали до Концепції патріотичного 
виховання громадян України, напрацьовані Робочою групою з питань 
патріотичного виховання молоді при Апараті РНБО України та отримані 
позитивні рецензії щодо їх практичного втілення.

Апробація проектів в навчальних закладах дала позитивні результати і 
говорить про їх дієздатність.

З 2014 по 2017 роки організація приймала участь у проектах військово- 
патріотичного напрямку, а саме:

- сумісно с Державною прикордонною службою України та Міністерством 
молоді та спорту України у військово-патріотичному заході: «Я -  патріот 
України!»:

- сумісно з посольством США в Україні та ВГО «Всеукраїнська федерація 
«Спас» у проекті-виставі: «Як Джона Пола Джонса в козакиприймали»;

- сумісно з Державною прикордонною службою України та Солом’янською 
районною у місті Києві державною адміністрацією у правопросвітницькомузаході 
на тему:«Військова служба за контрактом - перспектива Збройних Сил України»;

- разом з Українським дитячо-юнацьким товариством «Січ» за проектом: 
«Народжені майданом. Лицарське виховання-2014»;

- всеукраїнська акція: "Пам’ятати. Відродити. Зберегти" (м. Львів) -  разом із 
представниками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, 
молодіжними громадськими та дитячими організаціями м. Києва з виступом по 
тематиці: "На межі століть: події 1914 - 2014 рр";

Також Організація у 2012 році виступала учасником у конкурсі проектів 
програм при Міністерстві сім’ї молоді та спорту України за проектом: "Пам'ять - 
козацькими та фронтовими стежками", та була переможцем у конкурсі проектів 
програм молодіжних та дитячих громадських організацій при Головному 
управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА) з програмою "Юний патріот

Членами Організації є мешканці міста Києва та учніПопільнянської ЗОШ № 2 
Житомирської області.



Вже сьомий рік поспіль члени Організації разом з представниками Державної 
прикордонної служби України, Державною міжвідомчою комісією у справах 
жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів У країни,КЗ "Обласний 
центр патріотичного виховання молоді" Запорізької обласної ради, Асоціацією 
пошукових загонів Запорізької області та Благодійною організацією «Пошуковий 
загін -  «Зелена брама» проводять в навчальних закладах України уроки мужності 
на День захисника України, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
та День прикордонника України.

Представники Організації приймають участь в пошуку та урочистих заходах 
присвячених вшануванню пам'яті та перепохованню воїнів, які загинули під час 
Другої* світової війни звільняючи територію України від нацистської навали.

В липні 2009 року членами організації було встановлено місце загибелі 
(м.Ганнопіль, Люблінського воєводства, Польща) бійця 13-ї Київської 
артилерійської дивізії прориву РВГК, лейтенанта Єфімова Андрія 
Олександровича, кадрового офіцера, дивізія якого в листопаді 1943 року 
визволяла м. Київ, а також с. Ревне, Бориспільського району Київської області, 
селища Корнин та Ходорків, Попільнянського району Житомирської області, м. 
Сокаль, Львівської області. За допомогою польських прикордонників у 2009 році 
було встановлене його місце перепоховання та у 2011 році нанесене прізвище на 
меморіальній плиті військового кладовища воїнів РСЧА у м. КазімежДольни.

Також організація планує відродження шкільної кімнати-музею 13-ї Київської 
артилерійської дивізії прориву РВГК у Ревневській загальноосвітній школі 
Бориспільського району Київської області, шкільної кімнати-музею 94-го 
прикордонного загону, який у липні 1941 року захищав с. Попільня Житомирської 
області, пошук та встановлення - місць захоронения загиблих воїнів і їх 
впорядкування.

Почесними членами Ради організації є та були:
БЕРЕЗНЯК Євгеній Степанович (25.02.1914-23.11.2013) -  Герой України, 

Почесний громадянин міст Києва та Кракова, відомий як "майор Вихор";
БЕХ Іван Дмитрович -  академік, директор Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України.
ГНАТЮК Володимир Миколайович -  заслужений працівник освіти, лауреат 

Всеукраїнської літературної премії ім. О. Олеся та літературної премії ім. І. 
Огієнка в галузі освіти, директор гімназії № 283 м. Києва, Головний отаман 
ВГКДО «Дніпровська Січ».

Діяльність організації та її членів неодноразово висвічувалась на сторінках 
таких видань, як журнали "Кордон", "Новая медицина тысячелетия", "Хрещатик", 
та "Бердянскиеведомости", у дитячому козацькому часописі "Дніпровська Січ", 
книзі В.М. Гнатюка -  Козацько-лицарський гарт дітей та молоді, а також на радіо, 
телеканалі "Глас", матеріалах інформаційної агенції УНІАН та Інтернет-виданнях.

В Подільському районі міста Києва за останній рік організацією та її 
членами було проведено низку заходів та програм, а саме:

виступили співорганізаторами Форуму присвяченому 30-річниці 
Чорнобильської трагедії, організували участь голів м.Славутич для молоді 
та громади Подільського району;
налагодили співпрацю з радою Президентів шкільного самоврядування 
Подолу. Організували для них та громадскості Подолу конференцію з 
молодіжної проблематики за участі голови Подільсьої РДА;



-— провели науково-практичну конференцію «до 25 ліття Незалежності 
України» з залученням науковців, громадськості, громадської ради та 
адміністрації Подільсьої РДА;
організували та провели виставку (до 100 -  ліття Української державності) 
«Андрій Мельник -  військовий діяч Української держави» в приміщенні 
бібліотеки Дружби народів на Виноградарі;
виступили співорганізаторами спортивних та туристичних змагань на 
Виноградарі Куренівці та Пріорці (організатори «Варта Виноградаря», 
«Вулик ідей», «Іскра»);
організували та провели традиційну весняну толоку в Сирецькому Гаю для 
створення дитячого майданчику, з залученням КП УЗН Подільського 

с району, «Варти Виноградаря», «Вулика ідей»; 
виступили з пропозицією щодо доцільності перейменування школи №118 
та гмназії №19 на честь Героїв Небесної, учнів цих навчальних закладів, 
Дмитра Максимова та Олександра Плеханова відповідно; 
виступили співорганізаторами стратегічної сесії Подільського району; 
виступили співорганізаторами громадської ініціативи «Арт об’єкти 
Подолу»;
призупинили незаконне будівництво на об’єкті культурної спадщини по 
вул. Юрківська, 3;
досягай позитивного результату в вирішенні питання виділення додаткових 
приміщень для музичної школи №12;
прийняли активну участь в комісії бюджету участі (парсипативний 
бюджет). Були залучені в низку заходів: форум, конференції, ярмарка 
проектів. Результатом є те, що більшість проектв Подільського району 
виграли в конкурсі;
підготовлена аналітична історико-культурна довідка щодо ситуації навколо 
театру на Подолі, та беремо участь у робочій групі з цього питання; 
розглянути питання щодо збереження пам’яток культури на Рибальському 
півострові, а саме: монітор «Железняков», пам’ятник Пінській флотилії, 
інших пам’ятних знаків;
провели науково-практичну конференцію щодо відзначення 100-ліття 
Української державності для громади, громадської ради, адміністрації 
району; у

В. КОНСТАНТИНОВ


