
yKPAiHA

КДМ, ЯНКД-БУ ЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДЛМIНI СТРДIПЯ

РОЗШОРЯДЖЕННЯ
м. Калt'янка-Бузька M"fiýV /еz-аЦlчuZЩ7

Пр о ор z ан iз а tliю в uкrлаd ання
преdмеmу <<Захuсm ВimчцзнuD rпа
ор zанiз ацiю Bi йськl, в о,паmрiо muчно zo

виyовання молоdi у навчLцьнuх заtшаdах
Ка^по'янка-Бузькоzо району на 2017/18 навча,пьншй piK

Вi,]тrовiдно до п.4 cl,.2] Законч УкраiЪи <Про Micl]eBi ;IeCЖаBili

адмiнiсrраuiТ>>, виконання Закон.i YKpaTHra <Про вiйськовий обов'язок l вiйськовv

с.пуztбу>, Ъ:казУ ПрезидеГгга YKpaTHlt вiД 25.10.2002 N"948/2002 кПро KoHtteTtililcl

доцрrr"uноТ пiдгоiоuп" i вiйськово-пацliотртчного вихоВанНЯ МО.ПОЛi>), ГtOС'iеНОВИ

Кабiнету IvliHicTpiB YKpaTHir вiд З0.1] .2000 }Г9 i 770 кПро затвердження положенi-tя

пр{) дс)гrризовнi/-пiдгоiовку i про пiдготовку призовникiв з вiiаськово-т,ехнiчнiех

спе;tiалыlостеrl>л та з метою якiсноТ органiзацii' допризовноi шiдL,оl,овtсl,t \,iоJtодi В

}lавт{альн!Lх. заI$lадах Кап,l'янка-Бiвъкого районl,' r' ?0'l?/]|] il;;P'1?:-[}:Li*r'.';"; l'1'; ii ''' i"'')1:J|'''

i{амt'янка-Бузькоrо вiйськовrlгlэ Ko,MicapiaT1, вiд t'-,.i'9,,ii'; ! ,:' il11,; l ;lj{[i;

l. Затвердитлt заходlf шодсr викJIаданF;я Irредме,Iу <<Захист Riт,lизни;l та

орr.аrriзацiТ вiГtськово-паrрiотичного виховапня молtодi у навчальн},iх зак.iiадах paric;n

на 20l,,i/i8 навчатьний piK (надалi - захглдi;.,}, що додаються,
2. с.гворити KoMiciro з питань rrеревiрки стану дОПlЭИЗОВНОТ Пi:liГс)']iОI}}lРt а

}]авча.пьI-IILх:iак]iаДах райоrТу- в 20t7l18 навчалЬноN,lУ роцi згiлНО З ДOilа:]'Кt)}"l

з. iЗiйськовопф коплiсару Кам'янка-Бlзького районttого BiйcblioB,,ii,t

коллiсарiату I{iMKY IЯ., начал"r"*У вiддi;rУ crcBiTil районноТ дер}кавнОТ ад,rriнiстрацiТ

ковта;rу-в.Ь., завi,фачу ..jeiffopy мЬло,дi та спорry pat"loHHoT дерЖаВНОТ аЛi'ЛiНiСЦlаПjТ

Койдi Т,Б.:
З .\ . ЗабезпечитлI та органiз"чвати якiсне виконан HrI заходlR,

З.2. Органiзуъаrлr u"пrr,rдu"* предмеry <<Захист Вiтчизни,> та вiГiсъковti-

паr,хэiоти.IногО i]ихсвi!]-ii-{я пдсr;лсlдi V Нз.Вt1&][Т..l!иХ За!i,iхацах пайс;тlr:;

3.З. Гtiлтрим_чва.IЕ,l :]в'язкрл :; Biiit:r,Ki_ij]!1h."li,l ;-f aCTl]i]:j]\,Ill] IiiJTrjl]:,].jjCi'l1ijir,''lii ' 
j1

iнrriиьдИ громадсьпr*п' Lrрi.а_ttlJ,il_iiяLьцli з l."1l*'i'i_i "i IiOiзiitj.цеi.lji:т rriйс_ьковi-l-гtагjзir_l,ги,ltjt,;i",

лOLryкOвO- Iсраt:нав.tоТ. i]l,;{ij] i'ilj:jF",.-l-*,j.i-iCc,-ii:il;i, ,l;боl,t*нtlо*lласl;iзоТ тfi {i\l,jjbТ,",Ф|iO-.

,l1э*.сuir,ницькот роботлr серсд у.]нlвс:ькоi ътол:tlдi з ilитilt{ь г,liцгсrтОВtСИ Л.О rЗiЙСl,Кl,ili{],

служб,ч, вiйськовсп сщrжбliза 1:gц1paglL\jй, lj,clyIry у вl,tlзцi вiЙсьКОr.зi l-tаВ',rа;iЬГli -fi,jlкJli:iДtJ

таiзiйськОвi irавчаlтЫrirriдро:злi.,ll,л виLriих н;tВчаJТЬНих закладirз,



3.4. органiзувати i забезпечити комплексну перевiркц навчzшьних закладiв з

органiзацiТ та проведеннrI допризовноТ пiдготовки i вiйськово-патрiотичного

вихованIUI визначенI]D( ПоJIоженшIм про допризовну пiдготовку, згiдно з окремим

графiком
4. ВизнаЧити такиМ, tцо втратипО !мннlсть розпорядденIUI голови Кам'янка-

Бузъкоi районнот державноТ адлiнiстрацii вiд 12.09.2016 J\b419l02-08/16 (Про

органiзацiю викладання предмеry <захист_вiтчизни> та вiйсъково-патрiотиtlного

BI/D(.BaHHrI молодi навчшIьн'D( iu*uдu* Кам'янка-БУЗЬКОГО РайОНУ У 20]'6l|7

навчzшьному роцi.

Кам'янка-БузькоТ iнiстрацiТ В исочанську Л.Гf .

Голова B.I. Кирилич
ffi
Ёл- \ \ryу 7;в,W
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зА,гвЕрд}iЕi-lо
Роз,порядженняN{ I,оJiOви

ра йонноТ держаtsноТ адшriнi сr,рацiТ

bull .,l/_,, :r_z_ц:{:1ЗЦЦ-- :,_-,- 
2017е

*{, |iтlr: t-ai//+

i"A,}1{;,"ji:

1цод0 вилt.Iадаш}tя шредмету <<t}ахlдс,г i$iгчххзни>>,га оргаН_iЗllТ:::Т.:::ОЕtО-

патрiотиЧноГOВихоВаt{l{я!п!ФЛо,цiYшавоlа.ПЬfiихЗакJIаДахраио{rу
rra 20trTilE навчальний piK

1. Oрганiзацiйиi захOди

1. Органiзувати i tтровести наtsчаJIъно-методичну кошфереi-лчilо з

керiвникамИ ,bo"oocBirHix навчаJIьнI{х заltладiв, викJIадачаNIи гIt]едмету

<<Захист !Зiэ:чизни>> щодо органiзачiТ допризовноi пi/iгO'говки i вiйсыltlво-

шатрiотичного вихованЕIя мололi,
РВК- вiддiл освiти р,айсннсэ!i

дер}к авЕlо1 адrчr i г; icTpalii r

Tepb,liн: верееЁнъ-N{овтень 2С 1'i рOку

2. l}абезгlечитL взаеълодitо З кФ}"{андира-}дИ вiйtськових час1,1{Н |i lill''fiНF,

вiлiськово-rlrефсъкоi роботи, uiдrrоuiдrоо io _Указу 
Президента lУкtr-,аТнИ Bi::,

29.09.2Ф 1 0 jчгs9 i Е/20 1 б uпrr^*rr" -*6.ruu чц]бройними 
Силами u_li:"*, "

РRК, вiддiл освiти paйcTt;H;зl

державноi адмiнiст рацi't

TePMiH: }rПрOдовж навчалън{эгf: "оif к"

tЁ. fiобiр i рrээrх+л;;я калрiв вч!!т€;}tý, 
f:

Зшредýsе.гз,<.Захltстffiтчи:lнtrtr>>9&{ет('Jц{{чяарt}fl{}t.;,;

-], }{а,дати районноtиу- вiддiлу освiти допом_огу у лоборi 
,tа vкtll\,iil;ig1;,т_1,gз,ннi

Еlа,ва{аjIьних закliадiв вчителями преДМеТУ <<Захист Вiтчизнrт>" -Гit ,.fuIе-:iiи}(t}-

*a.rTi,TapHa пiдготовка>>' 
рвк. вi;iдriЛ сrсвiти раЁrонtiоi.

лерлк a,BHcit алпriнiс трацiТ

TepMiH ; чцродов}к НftRЧаi;IТrl{С}Го $ ]K_1l

4.ЗабезшёчItТиПроВеДення;j-Деgвr,rхнаВЧаЛЬнO-г\tеТодИ{-lНиХзбсч{'iвЗ
ВЧчlТеJlяI\4и гrр9дМета <<ЗахИс,г Вi,rчизrtи>i' 

P]jK, вiдrriл оt"lвiти раГЕтэнtrоi

цfiржавн{:эТ адt*дtнtq:Траi]ll ;

'_[ epMiT-t: Bepeceнb*KCIl]Teнb,ZtJ l'l гOк1"

_5" }1роводити сд]]одЁн]Ji навчшiьно*мет{э;-l,и,rtтi зilriяття з 1чрtтеjlя}d,l

шi:rедмету <<захист вiтчрrзни)i 1лсдс} вiii*ьКОВФ,ПаТ'РiО'ТИЧi{ФГ* E'{}ioEaHH* L{t}JЭ':}Лt"

Р}ЗК, влдliл освl,ги рлайоtтtлоl

л "1п]{i 
аBHC}1 a-itи lнtr;-,t]alll i



I

TepMiH: щомiсячно

6. органiзувати семiнари з учитепями предмету <<захист вiтчизни) дJUI

обмiну до."iдо, |оооr" rцодо вiйсъково_патрiотичного виховання молодi,

РВК, вiддiл освiти районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ
TepMiH: лютий 2018 року

7. Провести навчалъно-методичнi збори з fлителями медико-санlтарно1

пiдготовки.
РВК, вiддiл освiти районноТ
лfi р я{ iii jil оТ a.-t глi н ! с т iз:,r iT ii
'Гtрь,rлгr. ;,:tl-r] i ень :С i'i рuкз

8. Органiзувати семiнарсъке заняття для учителiв предмету <захист,

Вiтчизни) з органiзацiТ та проведення полъових зборiв.
РВК, вiддiл освiти районноТ
держаtsноi адм iHicTpaui1"

TepMiH: березень 2018 року

III. Обороцно-спортивнl заходи

9. Забезпечити органiзацiю та проведення tлtiсячника оборонно-масово1

роботи з вiйськово-прикладних видiв спорту,
РВК. вiддiл освiти районн_оТ

.]iep){taвFloT адмлнiстрашt1,

моlrодl ,га сllорту раЙонноi
державцоТ адмiнi страшiТ

TepMiH: листопад 2017 року

10. Органiзувати IIроведення З-денпих навч€Urьно-польових зборiв i

свят, присвячених закiнченню вивчення прOграми

юнакiв.

РВК, вiдлiл освiти районноi ?

державноi адмiнiстраuii
TepMiH: KBiTeHb-TpaBeHb 2018 року

IV. Контроль та надання допомоги

пiдготовки у невчальних заклаiцак paiioHy Tlt

РВК:, вiлдiл освiти районноТ
державноТ адм iHicTpauiT

T'epMiH: } продовж НilВЧ?JilэFIог{} р{)к1,,

вiйсъково-спортивних
допризовноi гriдготовки

11. Вивчити стан допризовноТ
надати iм методичну допомоry,

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрачiТ

сектор

Д.trI.Височанська



l

додАток
до розпсlрядження гOлови

районноТ державноТ адмiнiс:трашiТ
'вiд 

;< / >, _з_+qfuz:_Й-\\1р.
u,a {о- ? /c;,l p-i // 2

мАзяр
Михайло Тарасович

ФЕрА
василь Степанович

мАртинюк
Марiя Василiвна

КУШИНСЬКА
Наталiя PoMaHiBHa

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрацiТ

склАл
KoMicii з питань шеревiрки стану допризовноi

пИготовки в навчаJIьних закпадах району в 2017/18 навчаJIьному роцl

]Jаст}/II н р{ к гФj101]рi рай оннtэТ

державtJоТ адмiн;страцiТ. гOлOва коьцiсii

заступнr{к вiйськовс}I,tэ Koiиicapa - начальЕiик

вiддiлення кOмплектування Капл'янв:а*Б!зькrэгtл PBid",

ceKpeTat) Ko\{iCi,

Членк к:*irлtсi[:

гоJlовн}4 
'"i 

с пецi эrl- ic-i,=! дцiл ен НЯ

ко N,l гi_r] е к т),1в ан Ея Еiам' янка-Бivзького I, в к

начальн!rк вiддiленrrя офiчерiв запас,у i кадрiв Кам'явка*

Бузького РВК
i,ilетодr{ст вiддi л:,, ас Bii:lt ра йонн оТ ДерЖаВН ФТ aiiM i н i с i'Pa.it i ;,

т

j}.Еý.ЖрtсачанЁьк*я


