
чугу1вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм!н1стРАц!я
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРядх{вння

в|д 0\ 9угу|в ]ю 16ц

11ро орган!зац!по та проведення
допризовно| п!дготовки понак!в у
3акладах осв!ти 9уц|вського
району в 2021'-2022 навчальному
рош1

Ёа п|дстав| статей 6, 27, з9 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев| державн|
адм|н|страц||>>, статей 8,10 3акону !кра!ни <|{ро в|йськовий обов'язок 1

в1йськову слу>кбу>>, постанови 1{аб|нету й|н|стр|в !кра!ни в|д 30 листолада
2020 року ]\гр 1770 <[{ро затвердя{ення |{олоэкення про допризовну п|дготовку |

про п|дготовку призовник|в з в|йськово-техн|чних спец|альностей), з мето}о
забезпечення в район| нале)кного р|вня допризовно] п|дготовки молод1 у 202|-
2022 навчштьному роц|, з урахуванням вимог постанови 1{аб|нету й|н|стр|в
}кра|ни в|д 09 грудня 2020 року )\! 12з6 <|{ро встановлення карантину та
запровадх{енн'1 обме>кувальних протиеп|дем|чних заход|в з мето}о запоб1гання
по1пиренн}о на територ1| 9кра|ни гостро| респ|раторно| хвороби соу1п-19,
спричинено| коронав1русом 5АР$-€оу -2>> (з| зм1нами):

1. 3атверАити план основних заход|в з питань допризовно] п1дготовки
тонак|в на 2021: -2022 навчальний р|к (додасться).

2. Рекомендувати виконавчим ком1тетам м|ських та селищних рад
9угу|вського району:

2.|.3абезпечити виконання 3акону !кра|ни *|{ро в|йськовий обов'язок 1

в|йськову слухсбр> та постанови 1(аб|нету }и1|н|стр|в )/кра|ни в|д 30 листолада
2000 року ]\гч 1770 *[{ро затверд)кення поло)кень про допризовну п1дготовку 1

про п|дготовку призовник|в з в|йськово-техн|чних спец|альностей>> (з| зм|нами),

передбанивтли у просктах м|сцевих бтодя<ет1в на 2022 р1к необх|дний обсяг
кошлт|в для ф|нансування заход|в щодо реал|зац!| завдань, визначених
вказан ими документами.

2.2.3а6езпечити виконання ллану основних заход|в з питань орган|зац|| та

про ведення дог|ризовно| п1дгото вки тонак|в на 202 1 -2022 навчальний р|к.
2.з. 3м|цнити навч€ш1ьно-матер|альну базу заклад|в осв|ти та створити

умови для отримання теоретичних знань | практичних навичок }онаками п|д час

проведення класних занять та навчально-польових збор|в.



2

2.4. [|ровести сп!льно з 9угу|вським районним територ|альним центром
комплектування та соц|ально] п|дтримки [арк|всько| област| навчально-польов1

збори з тонаками, як| проходять допризовну п|дготовку в закладах осв|ти.

2.5. (лульно 3 9угу|вським територ|альним центром комплектування та

соц1ально| п|дтримки )(арк|всько| област| (в раз| необх|дност|) забезпечити

доб1р ,'*'''д'"|, допризовно| п|дготовки, провести навчально-методиин|

заняття з викладачами та кер1вниками оборонно-спортивних табор|в,

п|дтримувати тпефськ| зв'язки з розта1шованими на територ|| району
в |йсь ко ви ми частинами.

2.6.3абезпечити в закладах осв|ти району орган|зац|то складання 1онаками

спортивних норматив1в.
2.7. 3алунати до проведення заход|в з в|йськово| п|дготовки в|йськов|

частини 9угувського гарн|зону, орган|зувати в|дв|дування в|йськових частин

(день в|дкритих дверей).
2.8. Фрган|зувату| проведення в район| змагань з в|йськово-прикладних

вид|в спорту для допризовно| та призовно| молод|.
3. [{ост|йно проводити профор|снтац1йну роботу тонак|в щодо вступу у

вищ| в|йськов| навчальн| заклади та щодо проходження в|йськово| слу>кби за

контрактом'
4. Рекомендувати 9угу|вському районному територ|€]"льному центру

комплектування та соц1ально| п|дтримки [арк|всько| област|

(Руслан Р1азовецький) розглянути п|дсумки допризовно| п|дготовки тонак|в у
навч,штьних закладах району у 202|-2022 навчальному роц|.

5. 1(онтроль за виконанням розпоряд)кення покластина заступника голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| Б олодим ира [ у б ар ева.

[ олова районно| дерхсавно|
адм|н|страц|| 1гор БФ/{1{ФБ



зАтввРджвно

Розпорядження голови
районро} дер>*(авно| адм!н|страц!?
0\ шфщкд ао2* :шг,с{]ъ д 6 ц

--___1-0
плАн

основних заход1в 3 питань допризовно[ п!дготовки
понак!в на 202|-2022 навчальний р!к

]ф
з|п

Ёайменування заход|в ?ерм|н
виконання

Б |дпов|дал ьний за виконання

1. |нструк:торсько_методична п!дгото. вка кер!внр1к|в

1. 11роводит*л навча.]|ьно-методивн1
за|1ят|я з виклад2чами
навчальних зак.:тад|в оов!ти
9угу!вського району з предмету
<<3ахис'г 9кра!ни>

!о29.|0.2021 9угу!вський Рт!_{к та сг1
}арк!всько| облаот!, в1дд{л
осв!ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно'/
дерэкавно| адм!н1отраш1{

2. |!ровести одт+оденн| навчш]ьно-
методинн! збори з вр!кладачами
навчальних заклад|в району з
предмету <<3ахист 9кра[гтгт>

€|чень
2022 року

({угу!вський Ртцк та сп
)(арк|всько| област{, в!дд!л
осв!ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно?
дер:кавно? адм|н|страц!|

-э- 11ровести як1сний ана-гл1з ск.]1аду
викладан1в йредмету <3ахист
)/кра!ни> та у раз1 необх|дгтост!
вир1шлувати п!.1та!{}#{ запл|ни !х з
числа оф!цер1в запаоу

|!ротягом
202\-2022

}|авчального

рок)'

9угу;вський Ртшк та сп
{арк|всько? облаот1, в1дд|л
осв!ти, охорони здоров'я,
культури, спорт). районно|
дер>кавно| адм!н!страц1!

4. Ёадавати пра|(тичну та
ме'годичну допомогу викладачам
предмету <<3ахист 9кра!ни>
навч€штьних заклад1в

|{ротягом
2021-2022

навчального

року

9угу!вський Ртцк та сп
)(арк!всько? област1, в|дд!л
осв!ти, охорони здоров'я,
культури' слорту районно?
дер:кавно'| адм 1н|страш1?

1. Б|дновит'и розм1тку мафанник!в
у нав1!штьних зак.,!адах районудля занять з1 стройово?
п1дготовки

.{оукомплектувати та за
необх1дгт1стто в!дновити в!йськов1
ка61нет| н€}ле)кним табельнирл
майном за заявками навчальних.

}{овтень 2021

ротсу, кв!'гетть
2022 року

! (ер|вники навч€шьних заклад!в
осв!ти району

культури, с|1орту районно|
дерхсавно| адм1н|страц|?

[{ротягом
2021-2022

навч&пьного

року

1арк!всько| о6ласт!, в!дд|.п [

осв1ти' охорони ,д'р',''" 
!

||авчально-шольових збор|в та бойових стр!льб
1_*_ о! молод[



1 @формити зш!вку командиру
в!йськово] частин! А0501 на

вид|ленгтя набо?в для проведення
занять з вогнево? та тактично|
п1дготовки

,.{о
05.\1.202\

9угу!вський Ртцк та сп
{,арк|всько| област|

2. 9згодити строки та м1сце
проведення навчально-польових
збор1в

[о 05.03.2022 9угу}вський Ртцк та сп
!,арк|всько| облаот|,
в1дд|л осв1ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно?
дер>кавно| адм|н1страц|?

-). |{|дготувати документи по
орган1зац|| та проведенн}о
навч:штьно-польових збор|в з

у{н'{ми 11-х клас1в навчальних
заклад!в району

Ао 0\.04.2022 9угу!вський Ртцк та сп
{арк!всько] облаот|, в|дд]л
осв1ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно|
дер:кавно? адм!н|страц1?

4. Фформити заявки на вид!лення
автотранспорту дл'| перевезенн'{
тонак!в 11 клас|в на м1сце
проведення бойовтос сщ|льб

[о 17.04.2022 (ер|вники навч'!_пьних заклад1в
осв!ти району, в|дд!л оов!ти,
охорони здоров'я,
культури'спорту
райдерхсадм1н1страц1|

5. |{ровеоти отр|льби бойовими
на6оями !з ощ|лецько? збро!

[о |3.05.2022 9угу!вський Ртцк та сп
)(арк|воько] област1, в1дд1л

осв|ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно?
дер>кавно| адм1н1отрац||

4. [опризовна пйготовка понак!в

1 €класти план контол1о та
надання допомоги навч!}льним
закладам осв|ти району по

удоокона.]1енн}о ,' допризовно?
п1дготовки

{о 04.1|.202| 9угу?вський Ртцк та сп
{арк1воько| област1

2. Розповстод)кувати передовий
доов1д навча|!ьних заклад|в

району з п1дготовки молод1 до
слркби в 3бройних (илах
9кра?ни.

|{ротягом
2021-2022

навчального

року

9угу}вський Ртцк та сп
!,арк|всько? област!

3. Ёадати до {арк|воького
обласного територ|ального
центру комплектування та
соц|ально| п|дщимки
п1дсумковий зв|т щодо
проведення допризовно|
п|дготовки у навчальних
зак.]1адах району

Ао 30.09.2022 9угу}вський Ртцк
!,арк|всько] област|

сп

Ёача-гтьник в1дд1лу оборонно| роботи,
цив!льного захисц та взаемод|т з
правоохоронними органами

районно| державно? адм|н|страц!т


