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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВЕIА АД{IНIСТРАЦЯ

розшоряджtЕння
м. Кам'янка-Бузька N,TlOf ,3/ l Д,О
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ВiдlrОвiДно до гt.4 cT,.2"i Заксlну УкраТни <ГIро лriсцевi держrrвнл
аЛП,riгiiстрацii>>, Закону УlраТни ,<Гlро вiйсъкtэвllй обов'язок i вiйсъкову c:ltyiK6.,ll.
!"rсаз\, 11резидента УкраТни вiд 25,10.2а02 Л9948/2002 кГIро Конtlепшiю
j{ОПi]ИЗOВнсlТ пiдготоЕI.],l i вitiськово*патрiо,гичного вихованIля ыlолодi>>, ItocTaнoвI,,l
itiiбiHe,гy fuIlHicTpliB YKpaihT вi,ц З0.] i,200{.} Ns1770 кПро зiптtsерджеЕiiri
I]0JIOЖення ПрО дог{ри:iовнч пiдготоt]]iу i rrpo пiдгсlтовкl,пррiзовникiв :з вiiлськолз,,,r-

";*l;Hi.ttlиx слтецладьн0{:т{rй)), i]lоl].Iitjг_}tiдl{{еnн,{ Iоjlови ЛьвiвськоТ обласноТ державнtс
а.lЪtiНiСТРаЦiТ вiд i':,.12.2t}iЧ Jdtiri87/0/5-ig <<Гlр0 tsикладання IIpei{NreTa ,;";Зау;ртс,'

I,jiт,"t;.tзнрт>> у закJrадах :]ага-jIънсji середньоТ освiти о6.пастi )/ 20]9Д0-]i'
ilавчiаць]lошry pclilii;, та JIиста Ка,м'.qнка-Бl.зького райоrгногtr вiйськового клrпцiсарiirq,
вi.ц 0З.0] "2020 j\&7:

i. Затвеlэлити Г[пан за.,<одiв щс,до виIсцаланш{ предмета <,lЗахяст i]iтотизл-ли1,1

Та tlрrтнiзаlliТ вiл"tськово-пiлтрiсэти.{ного вLжовання улнiв у закJIадах загы;ьгLоТ
СеРедrrъОТ ocBiTpt раЙону на2а20 }Iавчальний piK (дацi-:заходи). rцо лодаfOться.

?, С'гворити KoMiciю з п}tтанъ rтеревiрки ст8[1\/ доJ]р!iзовноТ riiдго:,ов!iи -),

'jiа-}UiаДаХ ЗаГальнОТ середньоТ освiти раЙоry,, на 2020 напLiацьний tэiк зr:iдгlс, :.l

_|лOда]]кс,\{. \r

З. Itам'янка-Бузькому районноN[у вiйськовом\r KoMicapiary, слр}/кгурнl,гм
rriдрсl:;лiлам освiти ра;iсн.ч, t.:{ji.i,],,Jp\ Itl,льry.рI{ ртсlлодi та споргJ- районноi лержавнilТ
адп,tiнiстрацiТ:

З.1. Забезпечи,Iи,r,аоlэга-нiз}tsатиякiсiле tsрiконанняза,чqцiв.,i
З.2. Забезпечитрt ЕJ,,lluiадання шред]чrета <<Захист Вir-чизни> у :tакIiад{l).;

:заiал bHq;T середньоt ocBiTpt райrrэну.
З.З. Гiiдтр}lý,lуваги зв'язки з вiйсъковими част}lнаь11.1" ветерiiнOьitи\{и ,га

jчrrлtъrtи rромадськими орга,л,riзацiь-лiт з п,{етоIо проведення вiйськовtл-гlаT liоти,tнt]Т.
]IСrrГ!ково-красзнавчоi., 0пOt7г,pll]]lo*MacoBol", обороллt-lсr-маоовrэТ та. t(_!лът]урiJ(),
i;lзосвiтницъкоi роботи ceileJi )rчнiвськоТ паолtэлi шjод0 пI{TaHb пiдглэз,сltlкi4 д0
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вйськово1 служби, вiйсъковоТ с.lDгжби за коЕгрЕктом, вст)дIу у вiйськовi зашrада
вищоТ освiти та вйськов1 навчальнi пiдроздiшr зшtгlадiв вlацоТ освiти.

З.4. Органiзувати i забезпечити комплексну перевiрку навчzlльних
закладiв з органiзацii та проведеншI допризовноТ пiдготовки i вiйськово-
патрiотичного BlD(oBaHIuI визначенIж положенIuIм про допризовну пiдготовку,
згiдно з оIФемим графiком.

4. Визначити таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнlI голOви
Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ qщаiнiстрацiI вiд 11.09.2018 Jфбl1/02-08/18
кПро викJIаданшI пред\4ета <Захист Вiтчизни)) у закJIад€ж загальноi середньоТ
освiти району у 2al8l2019 навчальному роцЬ).

5. Контроль за виконаЁням розпорядження поюIасти на застчпника
J

до розподiлуголови районноi державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно
функцiонЕulьних обов' язкiв.

Христина ЗАМУЛА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrIм голови
районноi державноi адмiнiстрацiТ
вiд << 0! >>, u"tнлL 2020 року
J\b r l 0L з1 /r"o

I. Органiзацiйнi заходи

1. Органiзувати i провести навч€шьно-методичну конференцiю з
керiвниками закладiв загалънот середньот, професiйнот (професiйно-
технiчноi) освiти, викJIадачами предмета <<Захист Вiтчизни) щодо органiзацiТ
допризоВноi пiдготовки, вiйськово-патрiотичного вихованнrI молодi й питань
оцiнки та пiдвищення рiвня KoMпeTeHTHocTi викладачiв.

Кам'янка-Бузъкий РВК,
струкгурнi пiдроздлрr з питанъ
освiти райоrrу
TepMiH: сiчень 2020 року

2. Забезпечити взаемодiю з командирами вiйськових частин щодо
питанЬ вiйськово-шефськоi роботи, вiдповiдно до Указу Президента УкраiЪи
вiД 29.а92uа Jф9l s/2010 <<Питання шефства над Збройними Силами
Украiни>.

i

Кам'янка-Бузький РВК,
струсгурнi пiдроздiJIи з пит€lнъ
освiти рйону

. TepMiH: упродовж навчzLльного

року

II. Щобiр i розподiл кадрiв вчшгелiв
з предмета <<Захист Вiтчизни>, методична робота

1. Надати вiддiлам освiти району допомоry щодо добору закJIадами
ЗаГСLЛЪНОt СеРедньоt освiти вчителiв предмета <<Захцст Вiтчизни)) тафdедико-
caHiTapHoТ пiдготовки.

Кам'янка-Бузький РВК
TepMiH: упродовж навчЕLльного

року

2. Проводити одноденнi навчально-методичнi заняття з )лIителями
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ПРеДМеТа <<Захист Вiтчизни>> щодо вiйсъково-патрiотичного виховання
молодi.

Кам'янка-Бузъкий РВК,
струIсгурнi пiдроздirпа з IIитань
освiти рйоrry
TepMiH: щомiсячно

3. Органiзувати семiнари з учителями предмета <<Захист Вiтчизнп> з
ПИТанЬ обмiну досвiдом роботи щодо викJIадання предмета <<Захист
Вiтчизни>> та вiйсъково-патрiотичного виховання молодi.

Кам'янка-Бузький РВК,
cTpyкTypнi пiдроздiJIи з IIитulнь
освiти рйону
TepMiH: сiчень-лютий 2020 року

4. ПРовести навчztльно-методичнi збори з учителями медико-санiтарноi
пiдготовки.

Кам'янка-Бузький РВК,
J cTpyкTypHi пiдроздirпа з гитань

освiти рйоrту
TepMiH: лютий 202а року

5. Органiзувати ceMiHapcbKe заняття дJuI }^rителiв предмету <<Захист
Вiтчизни> з органiзацiТ та проведення полъових зборiв.

Кам'янка-Бузький РВК,
струкгурнi пiдроздirпr з IIитань
освiтирайону
TepMiH: березень 202а року

ul IП. Удосконалення навчально-матерiальноi бази
j,

- Умови вступу до вiйськових закладiв вищоi освiти та переваги

Кам'янка-Бузiкий РВК,
cTpyкTypнi пiдроздir*r з IIитЕlнъ
освiти pйorry
TepMiH: до 3.0 квiтня 2020 polp

IV. Оборонно-спортивнi заходи

1,, Забезпечити органiзацiю та проведення мiсячника оборонно-
масовоI роботи з вiйськово-прикладних видiв спорту.

Кам'янка-Бузький РВК,
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вiйськово-спортивних
допризовноi пiдготовки

cTpyKTypHi пiдроздiлшт з IIитань освiти
райоrту, сектор культури, молодi та

державноiспорту раионно1
адмiнiстрацiТ
TepMiH: березень 2020 року2. Органiзувати проведення 3-денних навч€tльно-польо""" збЪрiв i

cTpyKTypHi пiдроздiлша з IIитЕlнь освiти
району, сектор кулътури, молодi та
спорту районноi державноi
адмiнiстрацii
TepMiH: KBiTeHb-TpaBeHb 2020 року

Y. Контроль та надання допомоги

1. Вивчити стан викладання предмета <<Захист Вiтчизни) та органiзацii
вiйськово-патрiотичного виховання мQлодi у закладах заг€ulъноi середньоТ
освiти. Органiзувати надання методичноТ допомоги щодо проблемних
питань.

Кам'янка-Бузький РВК,
cTpylffypнi пiдроздi"тпа з IIит.lнь
освiтирайону
TepMiH: упродовж навч€tлъного
року

[..],



,Щодаток
до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii
вiд<< 09>>. сlлн,л. 2020 року

N,{Артинюк

N9 r /0/-3,1/eo

склАд
KoMiciI з питань.перевiрки сmну допризовноi

пiдготовки у закпадах загаJIьноТ середньоТ освiти району
у 2020 навчаJIьному роцi

ВИСОЧАНСЬКА керiвник аrrарату районноi державноi адмiнiстрацiТ,

Любов Петрiвна голова koMicii

головний спецiшriст вiддiлення
комплектування Кам'янка-Бузъкого РВК
секретар KoMicii (за згодою)

Марiя Василiвна

Члени Koмicii: t

начаJIьник вiддiлення офiцерiв запасу i кадрiв Кам'янка-
Бузького РВК (за згодою)

методист сектору освiти
адмiнiстрацii

Любов ВиСоЧАнськА

раионно1 державноТ

лIБиlI
IBaH Степанович

КУШИНСЪКА
Наталiя PoMaHiBHa

'}

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii
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