УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 02.11.2011 року № 300
Про організацію та проведення
допризивної підготовки юнаків у
2011/2012 навчальному році
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу»:
1. Затвердити план основних заходів з допризивної підготовки юнаків на
2011/2012 навчальний рік згідно з додатком.
2. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.), районному
комісаріату (Венгловському В.Г.):
2.1. Забезпечити повне та якісне виконання основних заходів відповідно
до Програми допризивної підготовки юнаків, затвердженої Міністерством
освіти і науки України і погодженої з Міністерством оборони України.
2.2. Поліпшити підбір викладачів допризивної підготовки, постійно
підвищувати рівень їх фахової і методичної підготовки.
2.3. Посилити вимогливість до викладачів допризивної підготовки,
вчителів фізичного виховання за виконанням вимог нової Програми
допризивної підготовки, Концепції допризивної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 02.11.2011 року № 300

ПЛАН
основних заходів з допризивної підготовки юнаків
у Олевському районі на 2011-2012 навчальний рік
1. Методична робота з викладачами допризивної підготовки.
1.1. Підбір кандидатів на посади викладачів допризивної підготовки
навчальних закладів.
Постійно
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат.
1.2. Проведення одноденних занять з викладачами медико-санітарної
підготовки навчальних закладів району.
Лютий 2012 року
Відділ освіти райдержадміністрації,
Олевська ЦРЛ.
1.3. Проведення триденних семінарських занять з викладачами
допризивної підготовки в дні весняних канікул.
Під час канікул
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат.
1.4. Активізувати роботу по розробці і накопиченню методичних
матеріалів з допризовної підготовки юнаків.
Лютий 2012 року
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат.
2. Військово-патріотичне виховання:
2.1. Пропагувати кращий досвід військово-патріотичного та фізичного
виховання допризовної молоді. Поширити досвід взаємодії Зубковицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів з місцевим осередком українського козацтва.
Постійно
Відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім`ї молоді
та спорту.
2.2. Продовжувати в навчальних закладах роботу музеїв бойової слави,
пошукових загонів та груп.
Постійно
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат, ТСОУ.
2.3. Організувати та провести на учбовому пункті району допризовну
підготовку юнаків, які не пройшли її в навчальних закладах.
Квітень
Райвійськкомат, ТСОУ, відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

2.4. Організувати та провести в районі День призовника, змагання з
військово-прикладних видів сорту, виконання початкової вправи з автомата
Калашникова під час проведення навчально-польових зборів.
Квітень 2012 року
Відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту, ТСОУ.
2.5. Організувати та провести в районі місячники військовопатріотичного виховання та оборонно-масової роботи.
Листопад –
Відділ освіти райдержадміністрації,
грудень 2011 року
райвійськкомат.
Квітень –
травень 2012 року

Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, ТСОУ.

3. Удосконалення навчально-матеріальної бази:
3.1. У навчальних закладах району поповнити навчально-матеріальну
базу з допризовної підготовки юнаків.
2012 рік
Відділ освіти райдержадміністрації.
4. Контроль та надання допомоги:
4.1. Вивчити та перевірити стан допризовної підготовки в навчальних
закладах району:
1. Новобілокоровицька з/о школа І – ІІІ ст. № 2.
2. Новобілокоровицька з/о школа І – ІІІ ст. № 3.
3. Білокоровицька з/о школа І – ІІІ ст. № 1.
4. Радовельська з/о школа І – ІІІ ст.
5. Новоозерянська з/о школа І – ІІІ ст.
Січень Комісія в складі представників:
березень 2012р.
відділу освіти райдержадміністрації,
райвійськкомату, відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Від’їзд о 9-00 транспортом відділу
освіти райдержадміністрації за
окремим графіком.
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

