
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
від___22.08.2019__№ __309____ 

м. Покровськ      

 

Про затвердження Плану основних заходів  

з допризовної підготовки юнаків міста  

Покровська на 2019-2020 навчальний рік 

 

У 2018-2019 навчальному році допризовна підготовка юнаків міста проводилась в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах міста, з охопленням усіх юнаків допризовного віку, які 

закінчили повний курс навчання по програмі допризовної підготовки юнаків і здобули 

початкові військові знання та практичні навички з основ військової підготовки, що 

забезпечить їм, будучи призваними на строкову військову службу, успішно опановувати свої 

обов’язки та оволодівати дорученою зброєю, та бойовою технікою і на належному рівні 

виконувати свій конституційний обов’язок по захисту національної безпеки України, 

цілісності та недоторканості її кордонів. 

З метою покращення допризовної роботи, відповідно до Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Положення про допризовну підготовку, Концепції 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Програми з  предмету 

«Захист Вітчизни», керуючись п.1 ст.36, ст.ст. 59,73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Затвердити План основних заходів з допризовної підготовки юнаків міста 

Покровська на 2019-2020 навчальний рік (додається). 

2. Відділу освіти Покровської міської ради систематично здійснювати контроль за 

станом допризовної підготовки та якістю підготовки юнаків до військової служби. 

3. Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради (Щербінка), 

Комунальному некомерційному підприємству «Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» (Пилипець), сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 

роботи (Піхотін) активізувати роботу щодо участі в підготовці юнаків до військової служби, 

постійно надавати необхідну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам в організації і 

проведенні допризовної підготовки юнаків. 

4. Рекомендувати Покровсько-Ясинуватському об'єднаному міському військовому 

комісаріату (Валяєв) посилити контроль за станом допризовної підготовки юнаків взагалі і 

якістю підготовки призовників до військової служби зокрема, активізувати роботу по 

відбору кандидатів на посади викладачів допризовної підготовки юнаків та наданні їм 

навчально-методичної та практичної допомоги по організації, плануванню та удосконаленню 

навчально-виховного процесу по допризовної підготовки юнаків. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Кірієнка В.О. та заступника міського голови Олехнович О.О. 

 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 



Додаток  

до рішення виконкому  

від___22.08.2019__№ __309____ 

  

П Л А Н 

основних заходів з допризовної підготовки міста Покровська 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
З А Х О Д И 

Термін 

виконання 
Виконавець 

І. Організаційні заходи з допризовної підготовки юнаків 

1. Підвести підсумки підготовки юнаків за минулий навчальний рік та визначити 

завдання по підвищенню її якості в новому 2019-2020 навчальному році на 

триденних навчально-методичних зборах з викладачами допризовної підготовки 

юнаків «Захист Вітчизни». 

27.08.2019-

30.08.2019 

Покровсько-Ясинуватський 

об'єднаний міський військовий 

комісаріат (далі – Покровсько-

Ясинуватський ОМВК) 

2. Запросити від загальноосвітніх навчальних закладів необхідні відомості для 

заведення встановленого обліку підготовки з предмету «Захисту Вітчизни» та 

складання Звіту про підсумки допризовної підготовки за 2018-2019 навчальний рік 

та стан основ «Захисту Вітчизни» на початок нового 2019-2020 навчального року. 

Серпень-

вересень  

2019 р. 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК 

3. Завести облікові, плануючи та організаційні документи з питань керівництва 

«Основи захисту Вітчизни» згідно з установленою формою 
Серпень 

 2019  р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

4. Скласти і подати до Покровсько-Ясинуватського ОМВК «Звіт про підсумки 

допризовної підготовки» за 2018-2019 навчальний рік та про стан «Основ захисту 

Вітчизни» на початок нового 2019-2020 навчального року 

Вересень 

 2019 р.  

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

5. Організувати і провести з директорами загальноосвітніх навчальних закладів, в яких 

проводиться підготовка з «Основ захисту Вітчизни», заняття по організації, 

плануванню, проведенню та контролю в навчальному закладі з цих питань 

Листопад  

2019 р, 

квітень  

2020 р. 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

6. Виявити всіх призовників, які підлягають черговому призову на строкову військову 

службу і не пройшли підготовки з «Основ захисту Вітчизни», залучити їх до 

підготовки на військову службу через навчальні заклади. Про наявність таких 

призовників, про їх кількість та якісну характеристику з придатності до військової 

служби доповісти в Покровсько-Ясинуватський ОМВК 

Жовтень –

листопад  

2019 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 
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7. Скласти плани підготовки та проведення навчально-польових занять з юнаками на 

завершальному етапі з «Основ захисту Вітчизни» 

Квітень  

2020 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради 

8. 

Організувати та провести навчально-польові заняття з юнаками на завершальному 

етапі навчання, в тому числі і стрільби з автоматів “АК”, а де немає такої 

можливості – з малокаліберної гвинтівки 

Травень  

2020 р. 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

9. Підвести підсумки підготовки з предмету  «Захист Вітчизни» за: 

перше півріччя 2019-2020 навчального року; 

за друге півріччя 2019-2020 навчального року 

Січень 

 2020 р., 

червень  

2020 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

10. Доповісти Виконавчому комітету Покровської міської ради про стан підготовки з 

«Основ захисту Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах 

Січень 

 2020 р., 

Липень 

 2020 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

11. Надати списки юнаків, які закінчили повний курс підготовки з «Основ захисту 

Вітчизни», зробити про це відповідні записи в облікових картках призовників 

Травень-

червень 

 2019 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

12. Узагальнити досвід загальноосвітніх навчальних закладів, які в минулому 

навчальному році досягли кращих показників у навчально-виховній роботі з «Основ 

захисту Вітчизни». Узагальнений досвід роботи довести до всіх загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Серпень  

2019 р. 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

13. Перевірити готовність навчальних закладів до нового навчального року з питань 

«Основ захисту Вітчизни» 
Серпень  

2019 р. 

Відділ освіти  Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

14. Подати за встановленою формою заявки про необхідність кількість боєприпасів для 

проведення з юнаками занять по стрільбі з автоматів “АК” та малокаліберних 

гвинтівок 

До 

10.11.2019 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

15. Систематично проводити засідання позаштатної методичної ради з поточних питань  

повсякденного керівництва підготовкою з «Основ захисту Вітчизни» 

Щокварталь

но під час 

навчального 

процесу 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

ІІ. Підбір кадрів викладачів допризовної підготовки юнаків та навчально-методична робота з ними 

1 

Підібрати та призначити на вакантні посади викладачів допризовної підготовки 

юнаків у ЗОШ  
Серпень  

2019 р. 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 
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2 Організувати та провести з викладачами «Основ захисту Вітчизни»: 

триденні навчально-методичні збори перед початком нового навчального року; 

одноденні щомісячні інструкторсько-методичні заняття; 

триденні семінарські заняття під час зимових канікул 

Серпень  

2019 р,  

січень 2020 р, 

щомісячно 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

ІІІ. Заходи з військово-патріотичного виховання молоді в процесі навчання по допризовної підготовки юнаків 

 та відбору кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України 

1

1 

Організувати екскурсію випускників загальноосвітніх навчальних закладів до 

військової частини м. Покровська 

протягом 

навчального 

року 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

2

2 

Закріпити за загальноосвітніми навчальним закладам робітників військового 

комісаріату для надання допомоги в роботі по відбору кандидатів для навчання у 

вищих навчальних закладах України 

протягом 

навчального 

року 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК  

 

 

3 

Підготувати та провести уроки мужності, тематичні вечори, присвячені: 

річниці вигнання  німецько-фашистських загарбників з території Донбасу; 

річниці вигнання  німецько-фашистських загарбників з міста; 

річниці вигнання  німецько-фашистських загарбників з України; 

річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

до Дня Збройних сил України; 

до Дня Захисника Вітчизни. 

Відповідно 

до знаменних 

дат протягом 

2019-2020 

років 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

 

4 

Організувати та провести зустрічі з ветеранами Другої світової війни, ветеранами 

Збройних Сил України, воїнами- учасниками бойових дій в інших країнах, 

учасниками АТО на території Донецької та Луганської областей, 

військовослужбовцями. 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти  Покровської 

міської ради 

 

5 

Організувати та провести змагання з допризовної підготовки, присвячені річниці 

Збройних Сил України. 

 

Грудень 

 2019 р. 

Відділ освіти  Покровської 

міської ради 

 ІV. Заходи щодо створення та удосконалення навчальної бази для допризовної підготовки юнаків 

1 

1 

Постійно проводити роз’яснювальну роботу з юнаками по заохоченню їх до вступу у 

вищі навчальні заклади та надавати їм практичну допомогу по підготовці до 

вступних іспитів. 

Постійно 

Покровсько-Ясинуватський  

ОМВК 

 

 

2 

До початку нового навчального року дообладнати та оформити: 

кабінети для проведення підготовки з «Основ захисту Вітчизни» та спортивні 

майданчики, відповідно тематики; 

оформити стенди (куточки) з питань пропаганди військової служби за контрактом 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 
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3 Поновлювати та удосконалювати або створювати навчальні місця, які б 

забезпечували якісне проведення занять 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти  Покровської 

міської ради, Покровсько-

Ясинуватський ОМВК 

 

4 

Організувати і провести в два етапи огляди-конкурси навчальної бази для підготовки 

юнаків до військової служби 

протягом 

навчального 

року 

Покровсько-Ясинуватський  

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської міської ради 

5 

5 

Перевірити стан підготовки юнаків з «Основ захисту Вітчизни» у 30% 

загальноосвітніх навчальних закладах 

протягом 

навчального 

року 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської  міської ради 

6 Перевірити усунення недоліків, виявлених при перевірці загальноосвітніх 

навчальних закладів 

протягом 

навчального 

року 

Покровсько-Ясинуватський 

ОМВК, Відділ освіти 

Покровської  міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконком ради        А.Жук 

 

 

План заходів з допризовної підготовки міста Покровська на 2019-2020 навчальний рік підготовлено Покровсько-Ясинуватським ОМВК  

 

Військовий комісар  Покровсько  

-Ясинуватського ОМВК, підполковник        І. Валяєв  


