УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 20.02.2018р

м.Яремче

№25-р

Про шефство над
військовими частинами
На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 18.02.2016 року №65 «Про
шефство над військовими частинами», для забезпечення своєчасного
надання шефської допомоги військовим частинам:
1. Затвердити план заходів щодо надання шефської допомоги
(додається).
2.Співвиконавцям інформувати міського голову
про проведену
роботу та надану шефську допомогу щорічно до 15 лютого.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на військо-облікове бюро (О.Гнип»юк).
4.Вважати таким, що втратив чинність п.3 розпорядження міського
голови від 24.03.2016 року №59-р «Про шефство над військовими
частинами».
5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від 20.02.2018р.№25-р

№
з/п
1
1.1

ПЛАН
здійснення шефства над Надвірнянським районним військовим комісаріатом, військовою частиною А 1807 та
відділом прикордонної служби “Шибени” ДПСУ
Відповідальні
Приміт
Назва заходів
Час проведення
за виконанння
ка
Військово-патріотичне виховання молоді та культурно-виховна робота з військовослужбовцями
Організувати та провести зустрічі з ветеранами війни і військової
служби в дні державних і професійних військових свят

1.2

Вшанувати військовослужбовців (та їх батьків), які заохочені за
зразкове виконання конституційного обов’язку у навчальних
закладах і трудових колективах, де вони навчались і працювали до
призову на військову службу

1.3.

Провести місячники:
- оборонномасової роботи;
- захисника Вітчизни.

09.05, 14.10,
21.11, 06.12

протягом року

з 6.11 по 6.12
з 9.04 по 9.05

Посадові особи:
органів місцевого
самоврядування, РВК, військової частини, ветеранських
організацій, підприємств
Посадові особи:
управління освіти МВК, РВК,
органів місцевого
самоврядування, підприємств,
ветеранських організацій
Посадові особи:
органів місцевого
самоврядування, РВК, військових частин, ветеранських
організацій, підприємств,

відділу культури МВК
1.4.

1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10.
1.11
1.12

Організувати акції, фестивалі та конкурси::
- конкурс стройової пісні і строю;
- всеукраїнської молодіжно-патріотичної акції ”Я -громадянин
України”;
- всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка на тему: ”Як я
захищатиму Батьківщину”;
- всеукраїнського фотоконкурсу на тему: ”Захищаю і люблю !”.
Активізувати роботу гуртків військового спрямування.
На призовній дільниці та в кожному навчальному закладі
обладнати стенди з переліком військових навчальних закладів і
умовами прийому до них
Разом з начальником гарнізону організувати військово-шефську
роботу з молоддю, проводити екскурсії в військову частину з
метою ознайомлення з життям і побутом, навчанням воїнів,
технікою і озброєнням
Обладнати в кожному навчальному закладі стенд з питань
пропаганди військової служби за контрактом
Видати наказ про закріплення військових частин за навчальними
закладами та доведення його до управління освіти МВК і
навчальних закладів
Узагальнити та поширити досвід військово-патріотичного
виховання у навчальних закладах регіону.
Підбити підсумки стану шефської роботи
Участь представників району у святкуванні професійних свят
підшефних військових частин

14.10
червень

управління освіти МВК, РВК,

жовтеньтравень
протягом року
Протягом
І півріччя

управління освіти МВК
(керівники гуртків),РВК
управління освіти МВК, РВК

Згідно плану

РВК, в/ч 1807

протягом року

РВК

Січень

начальникам гарнізонів, РВК

грудень, травень

управління освіти МВК, РВК

до 1 березня
за запрошеннями
командирів

управління освіти МВК, РВК
органи місцевого
самоврядування

1.13
1.14.

1.15

1.16
2
2.1

2.2

2.3
2.4

Організувати демонстрацію науково-популярних та хронікальнодокументальних кінофільмів військово-патріотичної тематики
Провести Дні відкритих дверей у військових частинах і
установах, Днів військових частин, професійних військових свят
на базі:
- військової частини А 1807;
- Надвірнянсько районного військового комісаріату
Забезпечити участь особового складу військових частин і установ,
учнівської молоді в заходах щодо впорядкування і підтримки в
належному стані поховань, пам’ятників захисників Вітчизни.

згідно графіка

РВК, військова частина

управління освіти МВК,
06.12.
За окремим
графіком
постійно

органи місцевого
самоврядування, РВК,
військові частини,
ветеранські організації
управління освіти МВК, РВК

Забезпечити участь учнівської молоді в зборі інформації про
постійно
воїнів, які загинули у боях за визволення Батьківщини, в роботі у
складі пошукових груп
Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
Підбити підсумки допризовної підготовки за 2015-2016
навчальний рік та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік:
- на педагогічній раді навчальних закладів;
до 01.06.
керівники навчальних закладів
- в регіоні.
до 15.06.
управління освіти МВК
Надати допомогу керівникам навчальних закладів у створенні,
протягом
РВК, управління освіти МВК
оновленні та вдосконаленні матеріальної бази допризовної навчального року
підготовки
Створити кадровий резерв кандидатів на посаду викладачів Травень-червень
управління освіти МВК, РВК
допризовної підготовки.
Провести методичну підготовку викладачів:
*у навчальних закладах:

- робота в методичній комісії;

*в регіоні:
- щомісячні одноденні методичні заняття;
- навчально-методичні збори;
- триденні методичні заняття.

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

за планом
навчальних
закладів

керівники навчальних закладів

згідно плану
перед початком
навчального року

управління освіти МВК, РВК
управління освіти МВК, РВК

у канікулярний
період

управління освіти МВК, РВК

*в області:
- на курсах підвищення кваліфікації при інституті підвищення за окремим планом управління освіти МВК, РВК
кваліфікації
*забезпечення навчальних закладів наочними посібниками, серпень-вересень
управління освіти МВК, РВК
технічними засобами навчання та підготовка методичних
рекомендацій
Організувати трьохденні навчально-польові збори юнаків, які
квітень
управління освіти МВК, РВК
проходять допризовну підготовку з організації практичної стрільби
з автомата (малокаліберної гвинтівки)
Щомісячно проводити одноденні інструкторсько-методичні
протягом
управління освіти МВК, РВК
заняття керівникам допризовної підготовки.
навчального року
Висвітлювати інформацію щодо умов вступу у військові навчальні
протягом
управління освіти МВК, РВК
заклади
навчального року
Провести 3-х денні навчальні збори з керівниками допризовної
серпень
управління освіти МВК,
підготовки на базі підшефної війської частини А1807
керівники навчальних закладів
Інформувати органи місцевого самоврядування:
Березень- квітень управління освіти МВК, РВК
- про стан допризовної підготовки за навчальний рік;

до 15.06.

управління освіти МВК, РВК

2.10

2.11

2.12

- про результати приписки юнаків до призовних дільниць;
Провести заходи з приписки юнаків до призовних дільниць:
- доведення графіка приписки до навчальних закладів;
- проведення приписки та урочисте вручення посвідчення про
приписку до призовної дільниці;
- проведення роботи з військово-професійної орієнтації юнаків,
відбору і підготовки їх до вступу у вищі військові навчальні
заклади та проходження військової служби за контрактом.
Створити та вдосконалювати навчальну-матеріальну базу, належні
умови для проведення занять з допризовної підготовки:
- визначити базовий навчальний заклад, створивши належні умови
для проведення етапів змагань в регіоні з військово-прикладних
видів спорту (біг 100 метрів, біг 3000 метрів, підтягування на
перекладині, плавання 50 метрів, метання гранати Ф-1 на
дальність, подолання смуги перешкод, стрільб з малокаліберної
гвинтівки);
- придбати щонайменше 1 демілітаризований автомат
Калашникова для кожного навчального закладу;
- облаштувати в одному із навчальних закладів регіону єдину
смугу перешкод;
- відновити навчальні місця для проведення практичних занять з
предмету ”Захист Вітчизни”;
Організувати змагання з військово-прикладних видів спорту
серед шкіл регіону :
- організувати здачу державних тестів та нормативних заліків
допризовною молоддю з військово-прикладних видів спорту

до 30.06.
до 10.04

РВК

Грудень
Січень-березень

РВК
РВК

березень-травень

РВК, управління освіти МВК,
викладачі предмету ”Захист
Вітчизни”

Протягом
навчального року
до 01.04
Управління освіти МВК, селищна і
сільcькі ради

до 01.04
до 01.04
травень-серпень

У терміни,
визначені
програмою

управління освіти МВК,
органи місцевого
самоврядування

2.13
2.14.

3
3.1

- проводити міську спартакіаду допризовної молоді
-проводити огляд конкурс серед навчальних закладів Яремчанської
міської ради на кращий спортивний зал, спортивне містечко,
майданчик стройової підготовки
Забезпечити якісний відбір призовників для укомплектування
підшефної військової частини
Розробити та затвердити міжвідомчий план медичного
забезпечення підготовки молоді до військової служби за
контрактом:
- створити районну комісію з питань приписки, забезпечити якісне
проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці
до призовних дільниць;
- інформувати місцеві органи влади про результати лікувальнооздоровчої роботи

предмета ”Захист
Вітчизни” та
відповідними
положеннями
протягом року

викладачі, керівники
навчальних закладів регіону

РВК, викладачі, керівники
навчальних закладів

грудень
РВК, ЦМЛ
листопад-грудень

травень

Cприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців
Для задоволення соціальних потреб військовослужбовців:
- привітання з нагоди подій в особистому житті, державних, проРВК
фесійних та релігійних свят;
- сприяння у вирішенні проблем військовослужбовців, які стали
інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням
при потребі
РВК,органи місцевого
військової служби, в зоні АТО, а також членів сімей військовосамоврядування
службовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
- створення умов для задоволення військовослужбовцями своїх
у вільний від
релігійних потреб;
виконання
обов'язків
військової служби
час

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Сприяння щодо працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж
підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступників
в тримісячний
на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на
термін після
військову службу
демобілізації
Забезпечення соціальної та професійної адаптації військовопри зверненні в
службовців із зони АТО, які звільнені за станом здоров'я, а також
міський центр
військово-службовців строкової військової служби, які до призову
зайнятості
на строкову військову службу не були працевлаштовані
Надання медичної допомоги державними закладами охорони
При потребі
здоров'я за місцем проживання військовослужбовцям
Сприяти забезпеченню житлом осіб, звільнених з військової
у встановлені
служби і визнаних інвалідами внаслідок поранення, контузії,
законодавством
каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової
терміни
служби, або захворювання, одержаного під час проходження
військової служби, в населених пунктах, обраних ними для
проживання з урахуванням встановленого порядку
Надання у першочерговому порядку місця у загальноосвітніх та за умов складання
дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах
іспитів,
незалежно від форм власності дітям військовослужбовців за
відповідності
місцем проживання їх сімей, права зарахування до ліцею з
вимогам і
посиленою військово-фізичною підготовкою за умов успішного правилам прийому
складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам
прийому до цих навчальних закладів
Сприяння у санаторно-курортному лікуванні (оздоровленні)
у окремих
військовослужбовців та членів їх сімей
випадках

керівники підприємств і
установ, органи місцевого
самоврядування
міський центр зайнятості
регіоні райвійськкомат,
органи місцевого
самоврядування
ЦМЛ, органи місцевого
самоврядування
органи місцевого
самоврядування

управління освіти МВК,
органи місцевого
самоврядування

керівники підприємств і
установ, органи місцевого
самоврядування

