
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 

від 01вересня 2015 року                                              № 181-од 
 
Про виконання обласної програми підтримки 
осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, та членів сімей загиблих під час проведення 
антитерористичної операції на 2015-2019 роки 
 
 На виконання Закону України від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами і 
доповненнями, Указу Президента України від 18.03.2015 року № 150/2015 «Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції», обласної програми підтримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення 
антитерористичної операції на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням сесії 
Тернопільської обласної ради від 09 квітня 2015 року № 1904, наказу 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.06.2015р. № 190 «Про 
виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористи 
чній операції,  та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної 
операції на 2015-2019 роки», з метою досягнення якісно нових результатів 
національно-патріотичного, духовно-морального виховання дітей та молоді, 
вшанування українських воїнів - учасників антитерористичної операції на 
Сході України, волонтерів і громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 
обороноздатності України, забезпечення організаційної та психолого-
педагогічної підтримки вищеозначених осіб та членів їх сімей (дітей та молоді) 
на місцях, виділення їх в окрему соціальну категорію з числа учнівської і 
студентської молоді в організації навчально-виховного процесу «Рух опіки. 
Родина Героя АТО», забезпечення інформаційного супроводу виконання 
завдань обласної програми  
 
НАКАЗУЮ:  
 
 1. Затвердити заходи з виконання обласної програми підтримки осіб, які 
брали  участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час 
проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки (додаються). 



 2. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
району забезпечити реалізацію заходів та інформувати відділ освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації про їх виконання до 10 вересня 2015 року та 
щорічно до 25 січня протягом 2016-2020 років. 
 3.Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І.) 
надавати організаційно-методичну допомогу щодо проведення заходів. 
 3. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з питань 
освіти       відділу     освіти,     молоді    та  спорту         райдержадміністрації  
ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 
 
Начальник відділу освіти, молоді  
та спорту  райдержадміністрації                                         О.І.ХОДАНОВИЧ 
       

      Р.Й. Зубрицький 

      В.І. Паламарчук  

     О.В.  Дашковська 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 
від 01.09.2015 № 181-од 

Заходи 
з виконання обласної програми 

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, та членів сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції на 2015-2019 роки 
 

 1. Розробити і запровадити у навчально-виховному процесі навчально-виховні, 
інформаційно-просвітницькі заходи із вшанування жителів району, які брали участь в 
антитерористичній операції, збереження історичної пам’яті про земляків-героїв, 
організації змістовного дозвілля для військовослужбовців і членів їх сімей, 
психолого-педагогічного супроводу осіб зазначеної категорії із залученням 
спеціалістів центрів соціальних служб сім’ї та молоді, соціального захисту, охорони 
здоров’я, громадських організацій, які працюють у цій галузі. 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
До 15.09.2015 року і надалі 

 2. Активізувати використання дієвих форм патріотичного виховання, 
посилити національно-патріотичну складову у діяльності інформаційно- 
просвітницьких, художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих, громадських 
об’єднаннях учнівської молоді шляхом залучення до їх діяльності учасників АТО, 
військовослужбовців, волонтерів, членів сімей загиблих воїнів, ветеранів воєн, діячів 
сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадську і 
патріотичну позицію. 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
Постійно 

 3. Розширити мережу тематичних предметних гуртків, клубів за інтересами, 
волонтерських дитячих і молодіжних об’єднань, громадських організацій, органів 
учнівського самоврядування тощо за напрямками і видами діяльності, що формують 
громадську, науково- дослідницьку, соціальну та пізнавальну активність дітей та 
молоді. 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
Протягом вересня 2015 року 

 4. Забезпечити методичний супровід проекту «Патріотичне виховання учнів 
засобами предмету: технології успіху», створити електронну базу тематичних 
методичних рекомендацій проведення навчальних занять, занять гуртків, 
забезпечення методичних матеріалів патріотичного змісту 

Лановецький РМК,загальноосвітні та 
позашкільні навчальні заклади району 
До 01жовтня 2015 року  

 5. Сприяти встановленню на приміщеннях навчальних закладів пам’ятних 
знаків,меморіальних дошок загиблим героям АТО, які навчались або проживали на 
території населеного пункту, присвоювати почесні імена героїв національно-



визвольних змагань минулого і сучасності навчальним закладам району за 
погодженням з місцевими громадами. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
Постійно 

 6. Оновити експозиції музеїв, музейних кімнат, кімнат бойової слави, 
куточків Героїв Небесної Сотні, переносних виставок відповідної тематики з 
обов’язковим представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, 
громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, 
доказів російської агресії, особистих речей, документів військовослужбовців, 
фото- та відеоматеріалів їх перебування в зоні проведення АТО, з акцентом на 
осіб - вихідців з відповідної території. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, загальноосвітні 
та позашкільні навчальні заклади 
району 
Постійно 

 7. Продовжувати догляд за могилами учасників АТО, жертв воєн політичних 
репресій, збереження пам’ятників та інших місць, пов’язаних з 
увічненням їх пам’яті, поховань іноземців, які загинули внаслідок воєн, 
депортацій, перебування у таборах для військовополонених, проводити 
тематичні меморіальні заходи та роботи з їх упорядкування й благоустрою. 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
Постійно 

 8. Забезпечити організаційно-методичний супровід та продовження 
виконання обласного краєзнавчо-пошукового проекту «Книга звитяги 
Євромайдану і АТО». 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
2015-2016 роки 

 9. Забезпечити надання посильної підтримки та допомоги сім’ям, 
члени яких брали участь в АТО, та членам сімей загиблих під час проведення 
АТО, особам тимчасово переселеним зі східних областей України, потерпілим 
під час військових подій періоду проведення АТО, надання соціально- 
побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих 
(померлих) осіб, які брали участь в АТО, та опинились у складних життєвих 
обставинах тощо через проведення акційних виховних заходів «Рух опіки. 
Родина Героя АТО», виконання районного проекту «Рух опіки». 

Загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
Постійно 

 10. Провести щорічний районний фестиваль-конкурс патріотичної 
пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», 
присвячений Героям Небесної Сотні та АТО, флешмоб у загальноосвітніх 
навчальних закладах під гаслом «Дух, що тіло рве до бою», присвячений 
захисникам Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва, привітання родин 
учасників АТО волонтерськими шкільними вертепами «Возвеселімся всі разом 
нині». 



Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Лановецький 
РМК, загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 

 11. Спільно з районними військовими комісаріатами, місцевими 
органами виконавчої влади організовувати урочистості з приводу зустрічей та 
відряджень військових у зону проведення АТО, проведення мобілізаційних 
заходів. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, загальноосвітні 
та позашкільні навчальні заклади 
району 
2015р. і надалі 

 12. Сприяти співпраці навчальних закладів  з  міжнародними, громад- 
ськими і волонтерськими організаціями з метою залучення позабюджетних коштів 
для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих (постраждалих) осіб, 
які брали участь в АТО, які її потребують, а також  реалізації завдань програми. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, загальноосвітні 
та позашкільні навчальні заклади 
району 
Постійно 

 13. Здійснити організаційно-методичний супровід реалізації  учнівського 
волонтерського проекту допомоги бійцям АТО «Хто живий, в ряд 
ставай визволяти рідний край». 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації,  
загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади 
До 14.10 2015 року 

 14. Налагодити співпрацю з військовими формуваннями,  військовими 
частинами, райвійськкомісаріатами з метою формування профорієнтаційної 
та мотиваційної готовості до вибору військових професій, служби в ЗСУ. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації,  
загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади 
Постійно 

 15. Систематично висвітлювати у друкованих засобах масової 
інформації, інформаційних виданнях, на офіційних веб-сайтах навчальних 
закладів і освітніх установ тематичні публікації про героїв АТО, їх життя та 
громадянський подвиг, проведені заходи, спрямовані на підтримку осіб, які 
беруть (брали) участь в АТО, та членів їх сімей, з увічнення пам’ятіучасників 
АТО, жертв воєн та політичних репресій. 

Відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Лановецький 
РМК, загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади району 
Постійно 
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