
 
                                                      У К Р А Ї Н А 

         ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                                        Н А К А З 
 
   7 березня 2014  року                                      Здолбунів                         № 48 

 
 
 
Про підготовку і проведення у 2014 році 
 в районі Року учасників бойових дій 
 на території інших держав 
 
       На виконання розпорядження в.о. голови райдержадміністрації від 
28.02.2014 №88 «Про підготовку і проведення у 2014 році в районі Року 
учасників бойових дій на території інших держав», з метою вшанування 
громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав, 
сприяння соціального захисту таких громадян, їх сімей та з нагоди 25-ї 
річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан 
наказую: 

1. Затвердити  заходи щодо  підготовки і проведення у 2014 році в районі 
Року учасників бойових дій на території інших держав, що додається. 

2. Керівникам навчальних закладів району: 
2.1. Розробити та затвердити заходи щодо  підготовки і проведення у 

2014 році в районі Року учасників бойових дій на території інших 
держав. 

                                                                                                   До 25.03.2014 
      2.2. Забезпечити виконання заходів  та  про хід виконання  інформувати 
відділ освіти  райдержадміністрації до 1 грудня 2014 року та 1 лютого 2015 
року. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
В.о. начальника відділу                                                                     А.Демедюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект наказу підготував 
головний спеціаліст відділу                                                            І.Рудько 
 
 
Погоджено: 
 
юрисконсульт                                                                                 І.Кухарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  



 
                                                                                                Затверджено 
                                                                                           Наказ відділу освіти 
                                                                                           Здолбунівської 
                                                                                           райдержадміністрації 
                                                                                            07.03.2014   № 48 
 
                                            
                                                            Заходи 
           відділу освіти Здолбунівської  райдержадміністрації 
             щодо підготовки і проведення у 2014 році в районі 
          Року учасників бойових дій на території інших держав 
 

1. Провести у навчальних закладах району тематичні уроки, семінари, 
бесіди з історії війни в Республіці Афганістан та інших локальних 
конфліктів, екскурсії в музеї. 

                                                                                             Протягом 2014 року 
2. Організувати у навчальних закладах тематичні науково-практичні 

конференції, семінари, конкурси творів-привітань  «Листівка 
ветеранові», малюнків, плакатів та рефератів до Дня Перемоги. 

                                                                                  Протягом 2013-2015 років 
3. Провести у закладах освіти тематичні уроки, лекції, бесіди з історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років за участю ветеранів, 
екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави. 

                                                                                   Протягом 2013-2015 років 
4. Організувати виставки творів мистецтв, фотографій та плакатів 

воєнних років, документів та архівних документів у музеях, мемуарної 
та історичної літератури в бібліотеках, проведення творчих зустрічей, 
концертів з виконанням пісень воєнних часів. 

                                                                                   Протягом 2013-2015 років 
5. Організувати художню виставку, присвячену 70-й річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.  
                                                                                             Протягом 2015 року 
6. Забезпечити сприяння проведенню науково-дослідних та пошукових 

робіт з метою встановлення невідомих поховань та непохованих 
останків воїнів, мирного населення, які загинули або зникли безвісти у 
роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.  

                                                                                                               Постійно 
 
 
Головний спеціаліст відділу                                                               І.Рудько 
                                                                                                                                     
 


