
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
     25 січня 2016 року                     Здолбунів    № 10 

 

 

 

Про затвердження заходів 

щодо виконання районної  

програми підтримки молоді 

на 2016-2020 роки 

 

 

 На виконання розпорядження голови Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 06 січня 2016 року  №10 «Про районну програму підтримки 

молоді на 2016-2020 роки» та з метою створення всебічної підтримки і розвитку 

активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, 

   наказую:  

1.Затвердити заходи відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації щодо виконання районної програми підтримки молоді на 2016-

2020 роки, що додаються. 

2. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів видати 

відповідні накази та затвердити заходи на виконання районної програми 

підтримки молоді на 2016-2020 роки. 

3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти  до 15 червня та 15 грудня 

щорічно. 

4.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

            Начальник  відділу                                                  Л. Карпенко 

 

 

 



 

 Проект наказу підготував 

 

 Завідувач райметодкабінету     Н. Глущук  

 

 

 

 

Погоджено : 

 

Юрисконсульт       І. Кухарчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Затверджено 

                                                                                            наказ відділу освіти 

                                                                                                   01.2016  № 

                                                                                   

Заходи 

відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації щодо 

виконання районної програми підтримки молоді на 2016-2020 роки 

 

№ Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

1. Проводити Тижні права  з метою 

підвищення рівня правових знань, 

правової культури та правової 

поведінки молоді. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

грудень 

щорічно 

2. Забезпечувати участь шкільних команд 

у проведенні молодіжних освітньо-

виховних, інформаційно-

просвітницьких та інших заходах 

(зокрема у чемпіонатах клубу веселих 

та кмітливих), спрямованих на 

патріотичне виховання молоді. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

3. Забезпечувати участь молоді  у 

районних спартакіадах та змаганнях з 

військово-прикладних видів спорту, 

оглядах-конкурсах строю та пісні. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

4. Організовувати та проводити заходи   

до Дня захисника України, зустрічі 

молоді з ветеранами Другої світової 

війни, учасниками  українського 

визвольного руху, представниками 

військових частин, учасниками 

антитерористичної операції 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

5. Залучати ветеранські волонтерські 

організації до виховної патріотичної 

Керівники 

навчальних 

Щорічно  



роботи серед молоді. закладів 

6. Забезпечувати організацію роботи з 

військово-професійної орієнтації 

молоді, пропаганди військової служби 

за контрактом. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

7. Організовувати Дні відкритих дверей  з 

демонстрацією зброї та військової 

техніки. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

8. Забезпечувати проведення молодіжних 

культурно-мистецьких свят з нагоди 

Дня молоді, державних свят, 

визначних і пам’ятних дат. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

9. Проводити та брати участь у районних 

та обласних  акціях, тренінгах, 

семінарах, конференціях з метою 

підтримки ініціатив молоді, створення 

умов для її творчого і духовного 

розвитку, інтелектуального 

вдосконалення. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

10. Забезпечити викладання 

превентивного курсу «Захисти себе від 

ВІЛ/СНІДу» у Здолбунівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№3 та Гільчанській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів, базових закладах 

превентивної освіти. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

11. Організовувати проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів 

профілактичного спрямування до: 

Всесвітнього дня боротьби із 

захворюваннями на туберкульоз; 

Всесвітнього дня здоров'я; 

Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу; 

Всесвітнього дня без тютюну; 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  



Міжнародного дня боротьби із 

вживанням наркотиків та їх 

розповсюдженням; 

Міжнародного дня відмови від 

куріння; 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

12. Забезпечити поширення інформаційно-

просвітницьких матеріалів з питань 

популяризації здорового способу 

життя, профілактики негативних явищ 

у молодіжному середовищі. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

13. Проводити заходи, спрямовані на 

зміцнення психічного здоров'я 

молодих людей, формування 

внутрішньої культури взаємин у сім'ї 

та соціальному середовищі. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

14. Забезпечувати   проведення  

інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на сприяння соціальній 

адаптації молоді з числа переселенців. 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Щорічно  

 

 

 


