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кАм, янкА-Бузькд рдйоннл дЕржАвнА Ад4IнIстрАrця

РОЗЖОРЯДЖЕННЯ

Про ваlшаdання преd*tеmu кЗuжuсm Вimчuзнu))

у заюлаdах зttzальноi сереdньоi освimu

району у 2018/2019 навчалtьному роцi

Вiдповiдно до п.4 ст.27 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ, Закону УкраiЪи <Про вiйськовий обов'язок i вiйськовУ слryжбУ>>,

Указу Президента УкраТни вiд 25.10.2002Ns948l2002 <<ГIро Концепцiю допризовноТ
пiдготовки i вiйськово-патрiотиtlного виховання молодil>, посТанови КабiНеry
MiHicTpiB УкраТни вiд 30.11.2000 j\Ъ1770 <<Гфо з€птвердження положенн,I гIро

допризовну пiдготовку i про гtiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних
спецiаrьностей>>, розпорядженнrr голови JЪвiвськоТ обласноi державноi аддiнiСТРаЦiТ

вiд 04.09.2018 J\b902l0/5-18 <<Гlpo викJIадання предмета <<Захист Вiтчизнп> у
закладах загzlJlъноi середньоТ освiти областi у 2011812019 навчаrьномУ PoIЦ>> Та

JIиста Каrrл'яlжа-Брького райоrшого вйськовою койсарiаry вц 0б.09.2018 J\b1584:

1. Затвердити заход{ щодо викJIадання цред\4ету <<Захист ВiтчрIзrшо> Та

органiзацii вiйськово-патрiотишlого BlD(oBtlHшI 1^rHiB у закJIад€lх загальноi середtьОТ

освiти pйorTy у 2011812019 навчальному роцi (далi - захода), що додаються.
2. СтворIтги KoMiciro з питань перевiрки стаIIу доцризовноi пiдготовки У

закладzlх зага_пьноi середньоТ освiти райоrrу у 20|812019 навча-гьному роф, ЗгiдrО З

додатком.
3. Головалл ОТГ, вlддijгу освiти Кам'*гка-Бузькоi райоr*rоi дерхёвнОТ

адмiнiстрацii сешору молодi та спорry Каrчr'яrш<а-Брькоi районноТ державноi
адмiнiстрацil, Кам' янка-Бузькому районному вiйсъковому KoMi с apiaTy ;

З.1. Забезпе.шrги та органiзрати лсiсне викон€lннrl заходiв.
З.2. Забезпе!Iити викJIадання цредмета <Захист Вiтщзrпа> у з€}кJIадах загальноi

середньоТ освiти рйоtту.
З.З. Пiдтримувати зв'язки з вiйськовими частинами, ветеранськими Та

iнirпшrда громадськими органiзащi-шди з метою цроведеннrI вiйськово-патрiотитrоi,
пошryково*тсраезнавчоi, спортивно-масовот, обороrrно-масовоi та культурно-
просвiтницькоi роботи серед улнiвськоI молодi щодо IIитЕlнь пi,щотовки до
вйськовоi служби, вйськовоi'слркби за KoHTp€ltсIoM, BcTytIy у вiйськовi закпада вшцоТ

освiти та вйськовi навча.цънi гтiдроздi;па заюrадiв вищоi освiти.

3.4. Органiзувати i забезпечити компJIексну перевiрку навчаJIъних заклаДiв з

органiзацiI та проведенш{ допризовноТ пiдготовки i вiйськово-патрiотичного

\



в}D(окlння визначенlD( положеннrIм про допризовну пiдотовrсу, згiдно з оIФемим
грЬфiком.

4. Визна,шrти такиМ, Що втраrило чиннiстъ, розпорядкеннrI голови Каrrл'янка-Брькоi районrrоi державноТ адлiнiстрацii вiд Ъz.tо 20L7 ль557/02_08/17 ,4-rpo
органiзацiю вlлшrаданюI пред\4еry <захист Вiтчизни) та органiзацiю вiйськово-
патрiотишrого BI]D(OB€IHHяI молодi Еавч€lJIьних заюIадах Кшл'янка-Бузького району на
20 |7 l L8 навча.гшпшi рiю>.

5. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на заступника голови
райдержадмiнi _.,_ ili] l{_) -+эгlодiлу функцiонzlJIьних обов'язкiв.

Голова B.I. Кирилич
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зАтвЕрд}ItЕно
iJ озпорядженнlIм голови
районноi державноТ адмiнiстрацiТ
вiд ,< У,/ >> jз/gзLс' 20l 8 року
N. -r.,,"ц:Т";-t; ; 

l J

зАхош
щодо викпадання предмета <<Захист Вiтчизни>) та органiзацii

вiйськово-патрiотичного виховання ylHiB у закпадах загальноi
середньоiосвiти району у 2018/2019 навчальному роцi

tr" OргаtхЁзаgýййнi заходи

1. Органiзувати i пр.lвести FiаЕчеJьно-методичну конференцiю з
керiвниками закJIадiв загальноi середньоi, професiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти, викJIадаЧами преДмета <<Захист Вiтчизни)) щодо органiзацiТ допризовноi
пiдготовки, вiйськово-патрiотичного вихованнrI молодi й питань оцiнки та
пiдвищення рiвня компетентностi викладачiв.

Кам'янка-Бузъкий РВК, голови ОТГ,
. вiддiл освiти РДА

TepMiH: жовтень 2018 року

2. Забезпечити взаемодiю з командирами вiйськових частин щодо питанъ
ВiЙСьКОво-шефськоТ роботи, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд
29.09.2010 }lb918l2010 <<Питання шефства над Збройними Силами УкраiЪи>.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: упродовж 20182019
навчаJIьного року

Тr. ý*бiр i розлтодiл кадрiв вчителiв
з i1.1l :,, l ,, j:;l.gр+,*з: &iтчизни>>, методична робота

1. Надати вiддiлам освiти району допомоry у доборi та )rкомплектуваЁнi
ЗаКладiв Загальноi середньоi освiти вчитеJIями предмета <<Захист Вiтчизншl та
медико-санiтарноi пiдготовки.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: упродовж 20|812019
навччlJIьного року

2. Проводити одноденнi навчалъно-методичнi за}utття з rIитеJuIми
Вiтчизни) щодо вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА

'TepMiH: щомiсячно

предмета <<Захист



3. Органiзувати семiнари з )пIителями предмета <<Захист Вiтчизни) дJuI
обмiну досвiдом роботи щодо викJIадання предмета <<Захист Вiтчизнш> та
вiйсъково-патрiотичного виховання молодi.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: сiчень-лютий 20119 року

4. Провести навчzlпьно-методичнi збори з r{итеJuIми медико-санiтарноi
пiдготовки.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: жовтень 2018 року

5. ОРганiзувати ceMiHapcbKe занrIття для уrителiв предмету <<Захист
Вiтчизни> з органiзацiТ та проведення польових зборiв.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: березень 2019 року

III. Удосконалення навчально-матерiальноi бази

1. Органiзувати оформлення куточкiв щодо популяризацiТ вiйсъковоi
служби:

<С професiя YKpa'r'Hy захищати>).
Умови вступу до вiйськових
вiйськовот освiти.

Кам'янка-Бузъкий РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА, сектор молодi та
спорту РДА
TepMiH: березенъ' 2019 року

2. Органiзувати проведення
вiйськово-спортивних свят з
допризовноТ пiдготовки юнакiв.

Кам'янка-Бузький РВ, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА, сектор молодi та
спорту РДА
TepMiH: KBiTeHb-TpaBeHb 201,9 року

закладiв вищоi освiти та переваги

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РШ
TepMiH: до 30 квiтня 2019 року

trV. С}боронно-спортивнi заходи

3-денних навчuLпъно-польових
нагоди завершення вивчення

зборiв i
про|рами



V. Контроль та надання допомоги

1. Вивчити стан викJIадання предмета <<Захист Вiтчизни> та органiзацii
ВiЙСЬКОво-патрiотичного виховання молодi у закJIадах загальноТ середньоi
ОСВiти. Органiзрати надання методичноТ допомоги щодо проблемнlD( питань.

Кам'янка-Бузький РВК, голови ОТГ,
вiддiл освiти РДА
TepMiH: црудень 2018 року,
лютий - березень 2019 року



.Щодаток
до розпорядження голови
раионноl

" l j
ВlД (( /-/ )>

адмiнiстрацii

склАд
комйсi]i з в-ýжтаý{ь перевiрки стану допризовноi

пцготовки у закIIадах загаJIьно'i середньо[ освiти раЙону
у 2018/2019 навчальному роцi

BAIIIKIBCЬKIЙ перший заступник голови районноiАндрiй Станiславович державнот адмiнiстрацii, голова koMiciТ

ВИСОЧАНСЬКА
Любов Петрiвна

шБиtI
IBaH Степанович

мАртинюк
Марiя Василiвна

КУШИНСЬКА
Ната_гriя PoMaHiBHa

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ

заступник вiйськового KoMicapa - нач€uIъник

]\ъ

Члени KoMicii:
начаJIъник вiддiлення офiцерiв запасу i кадрiв Кам'янка-
Бузъкого РВК (за згодою)

головний спецiалiст вiддiлення
комплекТування Кам'янка-Бузъкого РВК (за згодою)

методист вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацii

;.--i, - *, :;tii itoiliifui€кт}вання Кам'янка-Бузького РВК,
**iipe?ap] KoMicii (за згодою)

Л.П. Височанська

18 року


