УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
V сесія
від 24.06.2016 р.

VІІ скликання
№ 76

Про затвердження районної Програми
з військово-патріотичного виховання
молоді «Патріот поліського краю» на
2016-2020 роки
З метою системи військово-патріотичного виховання молоді в районі,
виховання особистості молодих людей на засадах патріотизму, поглиблення
вивчення історії і традицій рідного краю, активізації пошукової роботи,
соціального захисту ветеранів війни та праці, впорядкування місць поховання
загиблих в роки війни, проведення мистецьких акцій до відзначення пам’ятних
дат, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму з військово-патріотичного виховання
молоді «Патріот поліського краю» на 2016-2020 роки (додається).
2. Відділам райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту, сектору культури, дирекціям загальноосвітніх шкіл району,
райвійськкомату, Товариству сприяння обороні України, Олевській районній
організації ветеранів війни та праці, сільським, селищним, міській радам
забезпечити виконання заходів передбачених даною програмою.
3. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та
житлово-комунального господарства.
Голова ради

В.М.Троц

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 24.06.2016 року № 76

РАЙОННА ПРОГРАМА
з військово – патріотичного виховання молоді
„Патріот поліського краю” на 2016 - 2020 роки
І. Мета програми:
- створення системи військово-патріотичного виховання молоді в районі ;
- виховання особистості молодих людей на засадах патріотизму
поглиблення вивчення історії і традицій рідного краю ;
- активізація пошукової роботи;
- соціальний захист ветеранів війни та праці;
- впорядкування місць поховання загиблих в роки війни;
- проведення мистецьких акцій до відзначення пам’ятних дат.
ІІ. Організаційні заходи.
1. Утримання в кожній загальноосвітній школі І- ІІІ ст. музеїв, куточків
бойової слави та військово-патріотичного виховання з обов’язковим
висвітленням проходження військової служби вихованцями шкіл.
Відділ освіти райдержадміністрації,
дирекції загальноосвітніх шкіл району
Постійно
2. Активізувати роботу пошукових загонів та груп, організувати
краєзнавчу діяльність учнівських колективів, волонтерських загонів для
надання допомоги ветеранам війни та праці .
Відділ освіти райдержадміністрації,
дирекції загальноосвітніх шкіл
району
Постійно
3. Зосередити увагу на формуванні у молоді національної
державницької свідомості і патріотизму, роз’яснення Конституції України ,
щодо необхідності розвитку української нації, її культури і традицій .
Відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту
Постійно
4. Проводити зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, воїнамиінтернаціоналістами, курсантами вищих військових навчальних закладів,
військовослужбовцями які проходять строкову службу.
Райвійськкомат, ТСОУ,

відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту
Постійно
5. Організувати видання та перевидання творів місцевих авторів про
пам”ятні місця Олевщини та її визначних людей.
Сектор культури
райдержадміністрації, КП
„Олевська прайонна друкарня”,
районна організація ветеранів
війни та праці, УП та СЗН
Постійно
6. Підтримувати в належному стані місця поховання загиблих в роки
Другої Світової війни та під час проведення АТО, постійно проводити
реставрацію та реконструкцію пам’ятників .
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор культури,
дирекції загальноосвітніх шкіл
району, сільські, селищні та міська
ради
Щорічно
7. Щорічно проводити в школах району конкурси на кращий
тематичний твір на військово – патріотичну тематику.
Відділ освіти райдержадміністрації,
ТСОУ
Щорічно
8. Організовувати екскурсії до музею партизанської слави с. Копище,
та краєзнавчого музею м. Олевськ, туристські походи по місцях бойової
слави.
Відділ освіти райдержадміністрації,
дирекції загальноосвітніх шкіл
району, райвійськкомат
Щорічно
9. Поповнювати бібліотечні фонди літературою з історії України,
історії Другої Світової війни, літературою з народознавства.
Сектор культури
райдержадміністрації
Постійно

ІІІ. Оборонно-масова та спортивна робота.
10. Запровадити щорічне проведення районних та шкільних змагань
„ Котигорошко” для молодших школярів та військово-патріотичної гри
„Сокіл” („Джура”) для старшокласників.
Відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту
Щорічно
11. Організовувати та проводити заходи по місячниках оборонномасової роботи на відзначення Дня Перемоги та Дня Збройних Сил
України.
Райвійськкомат, ТСОУ,
відділи райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, молоді
спорту
Щорічно
12. Організовувати та проводити турнір з волейболу серед команд
району на кубок Олександра Існюка - воїна-інтернаціоналіста, загиблого в
Афганістані.
Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
Щорічно
13. Сприяти забезпеченню загальноосвітніх шкіл району навчальною
зброєю та боєприпасами , відновити роботу стрілецьких тирів.
Відділ освіти райдержадміністрації
райвійськкомат, ТСОУ
Постійно
14. Організовувати щорічне проведення районних змагань „Школа
безпеки”.
Відділ освіти райдержадміністрації
райвійськкомат, ТСОУ
Щорічно
15. Поповнити експозиції районного краєзнавчого музею стендом
Валентина Григоровича Манкіна, уроженця с. Білокоровичі, чотириразового
призера Олімпійських ігор та триразового Олімпійського чемпіона з парусного
спорту.
Сектор культури
райдержадміністрації,
відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації,

районна організація ветеранів
війни та праці
16. Надавати методичну та фінансову допомогу у виданні власних творів
краєзнавчої та патріотичної тематики місцевих авторів.
Сектор культури
райдержадміністрації,
районна організація ветеранів
війни та праці
17. Щорічно проводити районну спартакіаду школярів.
Відділ освіти райдержадміністрації
18. Щорічно проводити районний фестиваль-конкурс „Нащадки
козацької слави”.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор культури
райдержадміністрації
19. Залучати учнів шкіл до роботи в МАН в секції „Краєзнавство”.
Відділ освіти райдержадміністрації
20. Забезпечувати щорічне проведення 3-х денних військових зборів
учнів 11-х класів з відпрацюванням вправ стрільби з АК на полігоні в м.
Новоград-Волинському.
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат, ТСОУ
21. Продовжувати викладання в школах спецкурсу „Історія рідного
краю”.
Відділ освіти райдержадміністрації

Фінансове забезпечення виконання Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів ,
передбачених в районному бюджеті в межах фінансових можливостей, а
також коштів підприємств, організацій, установ і благодійних фондів.

