
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
05.09.2013                           Ужгород                                  № 337 
 
Про створення учбових пунктів 
 
 З метою виконання вимог Закону України " Про військовий обов"язок і 
військову службу", "Положення про Допризовну підготовку юнаків" 
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2000 року № 1770 та покращення стану допризовної підготовки в навчальних 
закладах міста: 
 1. Затвердити "План основних заходів по допризовній підготовці 
юнаків на 2013 –2014 навчальний рік" додається. 
 2. Начальнику управління освіти ( Бабунич О.Ю.): 
 -створити на базі ЗОШ №№ 3,12 учбові пункти по вивченню предмету 
"Захит Вітчизни". З юнаками, які не пройшли повний курс вивчення 
предмету "Захист Вітчизни", провести заняття в жовтні – листопаді ; 
 -забезпечити високу якість допризовної підготовки юнаків в обсязі 
діючих програм; 
 -організувати проведення шкільних та міжшкільних організаційно-
масових заходів по патріотичному вихованню молоді під час святкування 
визначних дат в історії України; 
 -продовжити роботу по розвитку і вдосконаленню навчально-
матеріальної бази, оформленню кабінетів з предмету "Захист Вітчизни" з 
урахуванням вимог Положення та програми "Захист Вітчизни". 
 3. Військовому комісару Ужгородського ОМВК ( Слюсаренко О.Б. ) , 
скласти списки юнаків, які  не пройшли повний курс вивчення предмету 
"Захист Вітчизни" та подати в управління освіти Ужгородської міської ради. 

4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Белякова Ю.В. та військового комісара Ужгородського 
ОМВК полковника  Слюсаренка О.Б. 
 
 
Міський голова          В.Погорелов 
 



                                Додаток 
                                                                       до розпорядження міського голови          

                                                  від 05.09.2013 № 337 
 
 
      П Л А Н 

основних заходів по допризовній підготовці 
 юнаків на 2013–2014 навчальний рік 

№ 
п/п 

 
Назва заходу 

 
Виконавці 

Термін 
виконання

1 2 3 4 
1.Організаційні заходи 

1. 

 
Підведення підсумків допризовної 
підготовки за 2012–2013 навчальний рік 
та постановка  завдань на новий 2012–
2014 навчальний рік. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 

управління освіти 
09.09.2013 

2. 

 
Організація і проведення п’ятиденних 
навчально–методичних зборів з 
викладачами „Захисту Вітчизни”. 
 

 
Ужгородський 

ОМВК, 
управління освіти 

 
09.09–

13.09.2013 

3. 

 
Розробити , скласти і затвердити у 
військового комісара та погодити в 
управлінні освіти  всю  плануючу 
документацію по „Захисту Вітчизни” на 
новий 2013-2014 навчальний рік. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 
викладачі 
„Захисту 
Вітчизни” 

до 
06.09.2013 

4. 

 
Проведення щомісячних одноденних 
навчально–методичних занять з 
викладачами „Захисту Вітчизни” 
навчальних закладів м.Ужгорода  у 
новому навчальному році. 
 

 
Ужгородський 

ОМВК, 
управління освіти 

 
Протягом 
року згідно
з графіком 



5. 

 
Проведення щомісячних засідань 
позаштатної методичної ради при 
міському військовому комісаріаті по 
розгляду питання про відбір кандидатів 
для вступу у вищі військові заклади 
Міністерства Оборони України 
 

Методична рада 

 
Протягом 
року згідно
з графіком 

 
2.Удосконалення навчально–матеріальної бази по допризовній підготовці 

 

1. 

 
Перевірка стану навчально–
матеріальної бази навчальних закладів і 
представлення актів про її стан в 
управління освіти та міську раду. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 

управління освіти 

 
Протягом 
року 

2. 

 
Обладнання кабінетів «Захисту 
Вітчизни» згідно “Положення щодо 
організації зразкових кабінетів”. 
 

керівники 
навчальних 
закладів 

Вересень–
грудень 

2013 року 

3. 

 
Провести огляд–конкурс на кращу 
навчально–матеріальну базу по 
допризовній підготовці та визначити 
базову школу. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 

управління освіти 

Березень 
2014 року 

 
3.Навчальні та оборонно–спортивні заходи. 

 

1. 

 
Знайомство юнаків навчальних закладів 
з побутом , зброєю та бойовою 
технікою військової частини  А–1778  
міста Ужгород. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 
викладачі 
„Захисту 
Вітчизни” 

 
Березень 
2014 року 

2. 

 
Організація та проведення триденних 
навчально–польових зборів з юнаками 
випускних класів навчальних закладів 
міста Ужгород. 
 

Ужгородський 
ОМВК, 

управління освіти 

Квітень 
2014 року 



3. 

 
Виконання бойових стрільб з автомата 
Калашникова юнаками випускних 
класів навчальних закладів. 

Ужгородський 
ОМВК, 

„Захисту 
Вітчизни” 

Квітень 
2014 року 

 
4. Контроль за станом допризовної підготовки юнаків навчальних закладів 

 

1. 

Комплексна перевірка навчальних 
закладів міста Ужгород у новому 
навчальному році: 
— ЗОШ №12 
— Ліцей «Лідер» 
— ЗОШ №16 
— ЗОШ №4 
— угорськомовна гімназія. 

 
Ужгородський 

ОМВК, 
управління освіти 

 
01.11.2013–
20.05.2014 

 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому       Д.Геворкян 


	Міський голова          В.Погорелов
	                                Додаток
	                                                                       до розпорядження міського голови         

