ПРОЕКТ
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
відродження та розвитку козацтва України на 2017-2022 роки
Поняття «Козацтво України» вживається як таке, що уособлює всі козацькі
організації України, які мають на меті відродження козацьких традицій.
Козацтво послідовно використовує кращі набутки багатьох поколінь своїх
попередників, утверджує, розвиває і боронить національну ідею, сприяє захисту
політичних, економічних, культурних та історичних досягнень українського
народу, бере активну участь у забезпеченні його духовного розвитку, фізичного
здоров’я, високої моральності.
Метою Програми є захист законних інтересів козацтва в державних органах і
громадських організаціях, дальший розвиток і утвердження козацтва України, як
громадської сили, здатної зробити певний внесок у консолідацію суспільства.
Кардинальним питанням сучасного розвитку козацтва України - є окреслення
стратегічного курсу його розвитку з метою об’єктивно оцінити ситуацію, що
склалася на нинішньому конкретно-історичному етапі суспільного розвитку;
сконцентрувати наявні сили, засоби, ресурси та спрямувати їх на подолання
наявних проблем і труднощів, зробити незворотними процеси державотворення.
Основними завданнями програми є:
– Збереження історичної пам’яті та використання кращих традицій козацтва
України у формуванні духовних засад українства.
– Застосування в повсякденному житті його виховних і культурних традицій.
– Використання в побуті народних традицій в усіх сферах суспільного життя.
– Просвітницьке сприяння підвищенню духовності суспільства.
– Фахове підвищення науково-технологічного рівня військово-патріотичного
виховання молоді.
– Залучення козацьких товариств у складі збройних Сил України до участі в
захисті Держави та проведені АТО.
- Участь козацьких організацій у охороні громадського порядку , державного
кордону, наданні допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій, державній лісовій охороні та рибінспекції.
– Вивчення, популяризація історії та розвитку козацтва України.
– Створення додаткових робочих місць за рахунок розширення мережі
козацьких селянських (фермерських) господарств, промислів, туристичної
діяльності.
– Міжнародне співробітництво козацтва України з аналогічними козацькими
об’єднаннями іноземних держав.

Програма передбачає такі основи і заходи:
I. У сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних
місць і об’єктів козацтва України
1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних
назв населених пунктів, місцевостей, об’єктів соціально-культурного та іншого
призначення, пов’язаних з історією козацтва України.
2. Створити реєстр об’єктів історико-архітектурної спадщини козацтва
України. Здійснити облік нерухомих пам’яток історії та культури, що перебувають
під охороною держави у сфері архітектурної містобудівної спадщини регіонів
України і пов’язані з історією козацтва України.
3. Здійснювати заходи щодо реставрації, відбудови, використання за
призначенням та охорони пам’яток історії і культури козацтва.
4. Розглянути питання щодо створення Пантеону Гетьманів України та Алеї
слави козацтва в місті Києві та перепоховання у Пантеоні Гетьманів інших відомих
козацьких діячів України.
5. Надати козацтву права шефства над історичними територіями та об’єктами:
о. Хортиця, Межигірський та Видубицький монастирі, упорядкувати козацькі
цвинтарі та козацькі могили на Чернігівщині в урочищі «Холодний Яр». Оголосити
місця перебування усіх козацьких Січей національними або історичнокультурними заповідниками.
6. Упорядкувати могили і поховання, споруди, пам’ятники, що пов’язані з
історією козацтва України.
7. Розробити програму відродження та розвитку національного заповідника
козацтва «Хортиця», вийти з пропозицією про заборонення будівництва, що
руйнують унікальний острів
8. Створити історичний та художньо-мистецький музей козацтва на базі музею
Гетьманства у м.Києві .
9. Підняти статус колишніх гетьманських столиць: Батурина, Чигирина,
Глухова.
10. Вийти з пропозицією перед Кабінетом Міністрів України про
планування комплексу робіт, пов'язаних з дослідженням, реставрацією та
музеєфікацією пам'яток Державного історико-культурного заповідника
"Гетьманська столиця", зокрема, палацу гетьмана К.Розумовського, будинку
генерального
судді
В.Кочубея,
Воскресенської церкви-усипальниці
К.Розумовського, Батуринського Миколо-Крупицького монастиря, комплексу
пам'яток археології козацької доби, відновленням ландшафтних пам'яток, а
також з розвитком соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт
Батурин.
11.Завершити розроблення генерального плану розвитку Державного
історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" у смт Батурин.
12.Розробити комплексний проект регенерації історичного центру
м.Глухова з реставрацією, реабілітацією та музеєфікацією пам'яток, пов'язаних
з історією козацтва.

13. Провести перереєстрацію в управліннях юстиції всіх козацьких формувань.
Вийти з пропозиціями щодо фінансування, реалізації та координації з органами
влади, управління й державних установ проектів і програм, які відповідають
інтересам козацтва, його членів і засновників господарств, товариств, підприємств
тощо.
14. Прийняти Закон України «Про козацтво України».
ІІ. У сфері освіти і виховання
1. Використовувати козацькі товариства для військово-патріотичного
виховання, фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурнопросвітницької роботи серед учнівської молоді.
2. Розробити пропозиції щодо утворення на базі окремих шкіл інтернатів
козацьких ліцеїв, у яких на засадах козацького виховання й за участю
представників козацьких товариств здійснювалася б реабілітація безпритульних
дітей і підлітків та переселенців.
3. Проводити щорічні всеукраїнські зльоти козацьких клубів,в тому числі
юних моряків і річковиків.
4. Здійснювати добір викладачів допризовної підготовки для виховання учнів
на козацьких військово-патріотичних традиціях, організувати семінари з проблем
козацького виховання школярів.
5. Запровадити в навчальних закладах та закладах позашкільної роботи
дитячу юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл-Джура» як форму військовопатріотичного виховання, спортивно-масової та оборонно-масової роботи.
Розробити та затвердити положення про зазначену гру та програму її
реалізації. Створити центральний та місцеві штаби з керівництва військовопатріотичною грою «Сокіл - Джура».
6. Утворити Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді у
м.Києві, дитячі, козацькі табори і центри, та обласні центри виховання молоді,
козацькі військово-спортивні клуби за місцем перебування, та ввести їх до
переліку позашкільних навчально-виховних закладів.
7. Започаткувати в рамках позашкільного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах програму «Молода Січ» із вивченням військовопатріотичних традицій козацтва України.
8. Вийти з пропозицією перед Кабінетом Міністрів України про встановлення
стипендії козацтва для слухачів і курсантів вищих військових навчальних
закладів Збройних сил України та інших військових формувань. Провести планові
таборові збори для козаків у взаємодії з військовими частинами Збройних Сил
України.
9. Започаткувати державний козацький реєстр і комплектування з козаків
призовного віку окремих козацьких підрозділів у складі ЗСУ,прикордонних
застав та бойових екіпажів.
10. Відновити козацькі поселення вздовж кордонів України, козаки яких
несли б допоміжну прикордонну службу.
11. Узяти шефство над важковиховуваними підлітками, що вчинили
правопорушення і що відбувають покарання в дитячих колоніях.

12. Проаналізувати роботу військово-спортивних клубів, створених за місцем
перебування і заслухати звіти їх керівників на колегії облдержадміністрацій.
13. Створити при козацьких паланках і округах дитячі ансамблі і гуртки
художньої самодіяльності з метою відволікання дітей, які не мають визначених
занять у вільний час, з вулиці.
ІІІ. У сфері військово-патріотичної роботи
1. Розробити заходи козацьких товариств щодо виховання молоді на засадах
патріотизму, демократії, високої моралі та захисту Батьківщини. Вносити
пропозиції до органів влади і управління щодо підняття авторитету козацтва
України.
2. Вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення козацьких
одностроїв, звань, нагород, символіки та відзнак.
3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо присвоєння окремим
частинам Збройних сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, почесних звань, пов’язаних з іменами видатних
українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів.
4. Удосконалити програму підготовки допризовної молоді до військової служби
з урахуванням кращих традицій козацтва України.
5. Підтримувати заходи проводів призовників на строкову військову службу за
участю представників козацтва.
6. Впровадити навчальні програми з історії воєнного мистецтва козацтва України
у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.
7. Розглянути питання щодо участі козацьких громадських формувань у сприянні
охорони державного кордону, наданні допомоги в ліквідації наслідків стихійного
лиха та інших надзвичайних ситуацій, в охороні громадського порядку та
профілактиці правопорушень, державній лісовій охороні, рибінспекції.
8. Створити експертну комісію по розгляду представлень на козаків до
присвоєння козацьких звань та нагород. Переглянути об’єктивність присвоєння
козацьких звань від генерал-майора і вище.
ІV. У сфері культурно-просвітницької діяльності
1. Ужити заходів щодо утворення та розвитку козацьких мистецьких
самодіяльних колективів і на їх основі проводити фестивалі козацької творчості.
2. Щорічно проводити Всеукраїнський фестиваль-огляд козацької пісні
«Байда» на батьківщині основоположника Запорізької Січі Дмитра БайдиВишневецького (м. Тернопіль, м. Вишневець).
3. Надавати науково-методичну допомогу музеям і заповідникам у
вдосконаленні пропаганди історії, культури і традицій козацтва.
4. Розглянути питання щодо створення Музею історії козацтва України у
місті Києві.
5.Започаткувати проведення у м. Чигирині щорічного Всеукраїнського
фестивалю козацької творчості "Козацький склик".
6. Започаткувати проведення Всеукраїнських фестивалів:

- культурно-мистецького фестивалю "Козацький родослав" в с.Шаповалівка
Конотопського району;
- фестивалю козацької пісні "Дивограй" в с. Пустовійтівка Ровенського
району;
- Міжнародного фестивалю мистецтв козацтва України "Козацькому роду нема переводу" у м. Києві.
У. У сфері науково-дослідної, пропагандистської та видавничої роботи
1. Дослідження історії козацтва України, його ролі у формуванні національної
свідомості та культури, боротьбі за українську державність, а також впливу на
розвиток української суспільно-політичної думки, політичної культури та
громадсько-політичного життя в ХІХ–ХХІ століттях. Ведення науково-пошукової
та громадсько-краєзнавчої роботи для виявлення нових об’єктів історії козацтва.
2. Публікувати писемні й матеріальні пам’ятки історії та культури козацтва.
Розробити пропозиції щодо їх охорони, збереження та експонування у музеях.
Підготувати фундаментальні видання з історії козацтва України для суспільного
загалу, студентства та юнацтва.
3. Видати багатотомний корпус документів «Архів Коша Нової Запорізької
Січі» для фахового та науково-суспільного загалу.
4. Здійснювати видання бібліографічної літератури з історії та сучасного
розвитку козацтва. Підготувати та видати книги: «Праукраїна», «Гетьман
Дорошенко», «Гетьман Сагайдачний», «Полковник С.Палій», «Кошовий отаман
К.Гордиенко» .
5. Започаткувати видання всеукраїнського науково-популярного журналу
«Козацтво України».
6. Висвітлювати надбання історії, культури, традицій козацтва у друкованих
органах Національної академії наук України, засобах масової інформації;
влаштовувати книжкові та документальні виставки з цих питань.
7. Випустити теле- та радіопередачі з історії козацтва «Україна героїчна».
8. Забезпечити підготовку та випуск одиничних і серійних ювілейних і
пам’ятних медалей, планшеток, жетонів та іншої сувенірної продукції до знаменних
дат історії козацтва України та присвячених його видатним діячам.
VI. У сфері фізкультури, спорту і туризму
1. Розвивати та популяризувати види спорту, засновані на козацьких традиціях,
та вийти з пропозицією про включення їх до Єдиного календарного плану змагань
України.
2. Внести до Єдиної спортивної класифікації України козацькі види
єдиноборств «Бойовий гопак», «Спас», «Хрест», «Собор».
3. Проводити щорічно: міжнародний фестиваль бойових та традиційних
мистецтв, козацькі змагання з різних видів спорту, а також на Кубок українських
Гетьманів, спортивні змагання з козацьких вправ у володінні історичною зброєю та
з освоєння сучасної техніки і транспортних засобів, регату пам’яті кошового
отамана Івана Сірка за маршрутом Київ – Канів –Босфор.

4. Передбачити в туристичних маршрутах України огляд місць і об’єктів, що
відображають історичні, патріотичні, військові, культурні та господарські традиції
козацтва.
5. Розробити і запровадити водні, суходільні (зокрема кінні) туристичні
маршрути, пов’язані з історією козацтва України.
6. Спортивні змагання з козацьких вправ у володінні історичною зброєю та
освоєння сучасної техніки і транспортних засобів.
7. Всеукраїнські таборові збори козацтва на базі військового містечка "Десна"
Чернігівської області.
8. Запровадити в церемоніях урочистих відкриттів спортивних змагань
елементи відповідних традицій козацтва.
9. Розробити та запровадити всеукраїнські туристичні маршрути:
- "Україна - козацька держава";
- "Золота підкова Черкащини".
VІІ. У сфері господарської діяльності
1. Розробити комплексну програму господарської діяльності козацтва.
Створити Центр господарсько-комерційних проектів в місті Києві та його
регіональні відділення.
2. Узяти участь у розробленні і впровадженні програми організації та
підтримки козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних
сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівницьких та господарських
товариств, промислів тощо.
3. Сприяти створенню цільових позабюджетних фондів козацтва України для
його розвитку та підтримки. Розробити положення про козацькі підприємства
України. Організувати козацькі селянські (фермерські) господарства й колективні
сільськогосподарські підприємства, кооперативи, садівницькі й городницькі
товариства, промисли тощо.
4. Надати козацтву науково-методичну допомогу у справі відродження
козацького конярства; розширити наукові дослідження з конярства та методичну
допомогу у створенні й функціонуванні кінного резерву на о. Хортиця.
5.Привести земельні відносини та земельні ділянки козацьких організацій у
відповідність до земельного законодавства України.
УІІІ. У сфері природоохоронної діяльності
1. Розробити довгострокову програму охорони місць та об’єктів, пов’язаних з
історією козацтва, та план заходів зі співробітництва місцевих органів Міністерства
екології та природних ресурсів України з козацькими товариствами.
2. Сприяти створенню в областях регіональних ландшафтних парків,
пов’язаних з історією козацтва.
3. Сприяти розробленню проектів і побудові пам’ятників гетьманам і
полководцям Українського війська, кошовим отаманам Запорізьких Січей,
увічнити їх імена в топоніміці України.
4. Забезпечити всебічну підтримку розвитку заповіднику «Кам’яна могила»,
надавши йому статус національного.

5. Щорічно проводити обласні конкурси «Мій голос я віддаю в захист
природи» і фестивалі «Свіжий вітер».
ІX. У сфері міжнародної діяльності
1. Продовжити практику підтримки організацій козацтва України у країнах
перебування української діаспори.
2. Надавати допомогу козацьким організаціям у співробітництві щодо обміну
досвідом з відповідними товариствами інших держав та розглянути питання щодо
організації та створення осередків та проведення Всесвітньої Ради (з’їзду) козацтва.
3. Сприяти розвитку міжнародного туризму, культурного обміну,
співробітництва з міжнародними громадськими та економічними організаціями для
пропаганди історії та сучасного розвитку козацтва.
X. Інформаційно-аналітичне забезпечення
1. Розробити та впровадити всеукраїнську систему інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності козацьких організацій у регіонах України.
2. Забезпечити збирання та опрацювання економічної, наукової, екологічної
інформації та її використання для здійснення статутної діяльності козацьких
організацій.
3. Створити в мережі Інтернет веб-сторінку козацтва України.

