
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

01.12.2015 року                   Здолбунів   № 183 

 

Про затвердження заходів військово-патріотичного 

виховання та підготовки молоді до служби  

в Збройних Силах України та інших військових формуваннях 

на 2016-2020 роки 

 

 На виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу», відповідно до Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року 

№948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2000 року №1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей», розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 16 листопада 2015 року №438 «Про 

районну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до 

служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-

2020 роки», з метою підготовки громадян допризовного та призовного віку до 

військової служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях: 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи військово-патріотичного виховання та підготовки молоді 

до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 

2016-2020 роки, що додаються. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Забезпечити виконання заходів військово-патріотичного виховання та 

підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях на 2016-2020 роки. 

2.2. Про хід реалізації заходів інформувати відділ освіти щорічно до 10 

січня. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

               Начальник відділу                                          Л.Карпенко 

 



                                                                                     Затверджено 

                                                                                     Наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної          

державної адміністрації      

                                                                                              01.12.2015 № 183 

 

ЗАХОДИ 

військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби 

 в Збройних Силах України та інших військових формуваннях  

на 2016-2020 роки 

 

1.Проводити поглиблену роботу з військово-патріотичного виховання, 

інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності держави, передбаченою Конституцією України, 

виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-

патріотичних традицій українського народу серед учнівської молоді в 

навчальних закладах району. 

                                                                     Керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                                закладів. 

                                                                Протягом 2016-2020 років. 

2.Організовувати проведення районних спартакіад та змагань з військово-

прикладних видів спорту, оглядів-конкурсів строю та пісні за участю молоді.      

                                                                Відділ освіти,      

                                                                керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                                закладів. 

                                                                Протягом 2016-2020 років. 

3.Забезпечувати організацію роботи з військово-професійної орієнтації молоді. 

                                                               Відділ освіти,      

                                                                керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                                закладів. 

                                                                Протягом 2016-2020 років. 

4. Забезпечувати роз'яснювальну роботу серед молоді в навчальних закладах 

щодо відповідальності за ухилення від служби в Збройних Силах України. 

                                                            Відділ освіти,      

                                                                      керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                            закладів. 

                                                                 Протягом 2016-2020 років. 

5. Залучати  ветеранські, волонтерські організації до виховної та патріотичної 

роботи серед молоді. 

                                                            Відділ освіти,      

                                                                керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                            закладів. 

                                                           Протягом 2016-2020 років. 

6. Здійснювати контроль за рівнем проведення допризовної підготовки юнаків 

у навчальних закладах району. 

                                                                Відділ освіти,      

                                                                керівники загальноосвітніх навчальних  



                                                                закладів. 

                                                                Протягом 2016-2020 років. 

7. Здійснювати контроль за вивченням особистості призовників, їх моральних 

якостей, сімейно-майнового стану, проведенням соціально-психологічного 

відбору, перевіркою морально-ділових якостей юнаків згідно з даними 

медичних закладів, інформацією, що надається правоохоронними органами, 

характеристиками з місця роботи або навчання. 

                                                            Відділ освіти. 

                                                            Протягом 2016-2020 років. 

8. Організовувати зустрічі з учнями в загальноосвітніх навчальних закладах 

усіх форм власності з пропаганди військової служби за контрактом. 

                                                               Відділ освіти,      

                                                                керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                                закладів. 

                                                                Постійно. 

9. Організовувати проведення днів відкритих дверей в навчальних закладах 

району з демонстрацією зброї та бойової техніки. 

                                                      Відділ освіти,      

                                                           керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                           закладів, 

                                                           оперативне командування «Захід» 

                                                           (за згодою) 

                                                           щороку. 

10.Організовувати та проводити заходи з Дня захисника України, Дня 

призовника в навчальних закладах району, зустрічі молоді з ветеранами Другої 

світової війни, учасниками українського визвольного руху, представниками 

військових частин, учасниками антитерористичної операції. 

                                                      Відділ освіти,      

                                                           керівники загальноосвітніх навчальних  

                                                           закладів, 

                                                           оперативне командування «Захід» 

                                                           (за згодою), 

                                                           ветеранські організації (за згодою) 

                                                           протягом 2016-2020 років. 

 


