УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 06. 04. 2011 року № 92
Про проведення місячника
оборонно-масової роботи
з нагоди 66-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років
З метою вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та світлої
пам’яті полеглих у боротьбі з фашизмом, покращення героїко-патріотичного
виховання і підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України, підняття
престижу військової служби і шанобливого ставлення до історії держави, на
відзначення в районі 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні:
1. Затвердити заходи щодо проведення місячника оборонно-масової
роботи з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років з 8 квітня по 8 травня 2011 року (додаються).
2. Головному спеціалісту відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації (Талах Г.І.), керівникам відділів райдержадміністрації:
освіти (Балюрко С.С.), з питань надзвичайних ситуацій (Ушко В.І.)
організувати роботу щодо виконання цих заходів.
3. Рекомендувати районному ТСОУ (Жавіно В.І.), районному
військовому комісаріату (Венгловський В.Г.), раді ветеранів війни і праці
(Ничипорчук Н.Т.) прийняти участь в організації та проведенні даних заходів.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 06.04.2011 року № 92
ЗАХОДИ
по проведенню в районі місячника оборонно-масової роботи,
присвяченого 66-й річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років
1. Підготувати та провести в навчальних закладах району урочисте відкриття
місячника оборонно-масової роботи присвяченого 66-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Відділ освіти райдержадміністрації,
директори шкіл
8 квітня 2011 року
2. Впорядкувати пам’ятники, пам’ятні знаки, могили загиблих воїнів, жертв
фашизму.
Сільські, селищні, міська ради,
відділ освіти райдержадміністрації
Квітень – травень 2011 року
3. Провести першість району з воєнізованого кросу серед первинних
організацій ТСОУ та першість району з стрільби з пневматичної гвинтівки.
Відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
РК ТСОУ
Квітень – травень 2011 року
4. Провести в навчальних закладах району конкурс на кращий тематичний твір
присвячений Великій Вітчизняній війні.
Відділ освіти райдержадміністрації
районна рада ветеранів (за згодою)
На протязі місячника 2011 року
5. Провести змагання серед юнаків – допризовників, загальноосвітніх шкіл
району шкіл району та Олевського ПТУ – 10 «Ну – мо хлопці».
Відділи освіти, сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації,
РК ТСОУ, райвійськкомат
Квітень 2011 року
6. Організувати та провести п’ятиденні навчально-польові збори серед юнаків
11 класів на базі шкіл району.
Відділ освіти райдержадміністрації,
РК ТСОУ, райвійськкомат
Квітень 2011 року

7. Організувати та провести тематичні вечори-зустрічі з ветеранами Великої
Вітчизняної війни, ветеранами Афганістану, ветеранами Збройних Сил України
з врученням пам’ятних сувенірів та подарунків.
Відділ освіти райдержадміністрації,
директори шкіл
Травень місяць 2011 року
8. Організувати та провести об’їзд могил загиблих воїнів-афганців, зустрічі з
їхніми сім’ями (за окремим графіком).
РК ТСОУ, відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації військкомат
9. Організувати та провести екскурсії в музей с. Копище та краєзнавчий музей
м. Олевськ.
Відділи освіти райдержадміністрації
На протязі місячника
10. Провести в районні спартакіаду допризовної молоді та прийняти участь в
обласній спартакіаді допризовної молоді.
Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді
та спорту, райвійськкомат, ТСОУ
На протязі місячника
11. Активізувати роботу пошукових загонів та груп, організувати краєзнавчу
діяльність учнівських колективів.
Відділ освіти райдержадміністрації.
На протязі місячника
12. Організувати та провести військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця».
Відділи: освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
райвійськкомат, ТСОУ
Травень 2011 року
13. Організувати висвітлення в районній газеті «Зорі над Убортю» проведення
місячника оборонно-масової роботи з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Редакція газети «Зорі над Убортю»
Постійно
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

