МОСТИСЬІСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОЗПОРЯД ЖЕННЯ
7 ЖК1ГНЯ 20І§

Мостиська

№

Про викладання предмета
«Захист Вітчизни»
у навчальних закладах району
у 2015/16 навчальному році

На виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».
Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної
підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів
України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження Положення про допризовну
підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальносгей» та
розпорядження голови облдержадміністрації від 16.09.2015 № 520/0/5 -15:
1. Затвердити заходи щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» та
організації військово-патріотичного виховання учнів у навчальних закладах району у
2015/16 навчальному році, що додаються.
2. Районному військовому комісаріату:
2.1. Забезпечити та організувати якісне виконання заходів.
2.2. Приділяти постійну увагу питанням керівництва та контролю за станом
підготовки молоді до військової служби.
3. Відділу освіти райдержадміністрації (Чернега в . Г.):
3.1. Забезпечити викладання предмета «Захист Вітчизни» у навчальних
закладах району.
.
3.2. Підтримувати зв'язки з районним військовим комісаріатом, військовими
частинами, ветеранськими та іншими громадськими організаціями з метою
проведення військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової,
оборонно-масової та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді з
питань підготовки до військової служби, військової служби за контрактом, вступу у
вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних
закладів.
4. Районному військовому комісаріату спільно з відцілой освіти
райдержадміністрації організувати і забезпечити комплексну перевірку навчальних
закладів з організації та проведення допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання, визначених Положенням про допризовну підготовку.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної дцмінїфрації Станкевича О. 3.
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М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
жовтня 2015 р. № 276
Заходи
щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» та організації військово-патріотичного
виховання учнів у навчальних закладах району у 2015/16 навчальному році

г.» -

І. Організаційні заходи
1.1. Організувати і провести навчально-методичну конференцію з керівниками
загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами предмета «Захист Вітчизни» щодо
Організації допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді.
Районний військовий комісаріат (РВК),
відділ освіти райдержадміністрації
Термін: жовтень 2015 року
1.2. Забезпечити взаємодію з командирами військових частин з питань
військово-шефської роботи, відповідно до Указу Президента України від 29.09.2010
№ 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України".
РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: упродовж 2015/16 року
II. Добір і розподіл вчителів
предмета "Захист Вітчизни", методична робота
2.1. Надати допомогу районному відділу освіти райдержадміністрації у доборі
та укомплектуванні навчальних закладів вчителями предмета "Захист Вітчизни",
медико-санітарної підготовки.
Районний військовий комісаріат
Термін: упродовж 2015/16 року
2.2. Забезпечити проведення 3-денного навчально-методичного збору з
вчителями предмета «Захист Вітчизни».
РВК, відділ освітирайдержадміністрації
Термін: жовтень 2015 року
2.3. Проводити одноденні навчально-методичні заняття з учителями предмета
«Захист Вітчизни» щодо військово-патріотичного виховання молоді.
РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: щомісячно
2.4. Організувати семінари з учителями предмета «Захист Вітчизни» з обміну
досвіду роботи щодо викладання предмета «Захист Вітчизни та військовопатріотичного виховання молоді.
РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: лютий 2016 року
2.5. Провести навчально-методичні збори з учителями медико-санітарної
підготовки.
РВК, Мостиська КЦРЛ
Термін: жовтень 2015року
2.6. Організувати семінарське заняття для учителів предмета «Захист Вітчизни»
з організації та проведення польових зборів.

РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: березень 2016 року
. III. Удосконалення навчально-матеріальної бази
3.1. Забезпечити організацію і проведення огляду-конкурсу оформлення
(відновлення) в навчальних закладах стендів (куточків) з питань пропаганди
військової служби:
- «Є професія Батьківщину захищати» серед випускників навчального закладу,
які стали офіцерами.
- Випускники, які проходять (проходили) військову службу за контрактом, у
військовому резерві.
РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
"
Термін: ДО СІЧНЯ 2016 року
- Умови вступу до вищих військових навчальних закладів.
РВК, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: до КВІТНЯ 2016 року
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IV. Оборонно-спортивні заходи
4.1. Провести районні спортивні змагання за програмою військово-прикладних
видів спорту.
Головний спеціаліст з питань молоді та
спорту райдержадміністрації, РВК
Термін: за окремим планом
4.2. Забезпечити організацію і проведення місячника оборонно-масової роботи
з військово-прикладних видів спорту.
Відділ освіти райдержадміністрації,
РВК, головний спеціаліст з питань
молоді та спорту
райдержадміністрації, командири
військових частин •
Термін: березень 2016 року
4.3. Організувати проведення 3-денних навчально-польових зборів і військовоспортивних свят, присвячених закінченню вивчення програми допризовної
підготовки юнаків.
Відділ освіти райдержадміністрації,
РВК, командири військових частин
Термін: квітень-травень 2016 року
V. Контроль і надання допомоги
5.1. Вивчити стан викладання предмета «Захист Вітчизни» та проведення
військово-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах. Організувати
надання методичної допомоги з проблемних питань.
Відділ освіти райдержадміністрації,
РВК
Термін: грудень 2015 року,
лютий-березень 2016 року
Заступник голови
райдержадміністрації

Станкевич О. З

