
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 

від 10 лютого 2015 року                                 №  31-од  
 
 

Про організацію виконання заходів щодо 
посилення військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді 
на період 2015-2020 років 
 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 
«Про затвердження заходів щодо посилення військово-патріотичного 
виховання   учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років»               
від 30 грудня 2014 року № 677-од, відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 27 жовтня 2014 року №1232 «Про затвердження плану 
заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді», наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 16.01.2015 №10 «Про організацію виконання заходів щодо посилення 
військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на 
період 2015-2020 років», розпорядження голови райдержадміністрації від 
30.01.2015№34-од «Про затвердження заходів щодо посилення військово-
патріотичного виховання учнівської молоді на період 2015-2020 років», з 
метою реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на 
досягнення якісно нових результатів та активізації національного, військово-
патріотичного виховання як однієї з головних складових національної безпеки 
України: 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити заходи щодо посилення військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді на період 2015-2020 років (далі – заходи), що 
додаються. 

2. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
відповідно до компетенції: 
           1) затвердити аналогічні заходи в навчальних закладах, щороку 
аналізувати хід їх виконання на засіданнях  педагогічних рад; 



 2) відповідальним виконавцям забезпечити своєчасну та ефективну 
реалізацію заходів, про що інформувати відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації щороку до 10 грудня протягом 2015-2020 років. 
            3)Лановецькому районному методичному кабінету                 
(ПАЛАМАРЧУК В.І., ЛУЦИКУ М.М., ПАНЬКІВ Т.А., СЕМЕНЮК М.П.)  
забезпечити координацію дій з реалізації заходів, узагальнення інформації та 
подальше інформування про їх виконання. 

    3. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з питань 
освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
Р.Й.ЗУБРИЦЬКОМУ. 
 

 
Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту  
райдержадміністрації                                                     О.І. ХОДАНОВИЧ 
 
 
      Р.Й. Зубрицький 

      В.І. Паламарчук 

     М.М.Луцик 

      Т.А.Паньків 

     М.П.Семенюк 

     О.В.  Дашковська 
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