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Про шефство над вiйськовою
частиною польова пошта В 4750

Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ, Указу Президента УкраiЪи вiд 11 лютого 2016 року Ns 44 оПро

шефську допомоry вiйськовим частинам Збройних Сил УкраiЪи, Нацiональноi
гварлii УкраiЪи та,ЩержавноТ прикордонноТ сrryжби Украiни>, з метою надання
допомоги щодо забезпечення вiйськових частин продовольством, пально-

мастильними матерiалами, матерiально-технiчними засобами,

сприrIння

розв'язанню соцiально-побутових проблем, задоволеннrI кулътурних i духовних
потреб вiйськовосrryжбовцiв, органiзацii вiйськово-патрiотичного вихованЕя
молодi та ii пiдготовки до виконанIut вiйськового обов'язку:

1. Утворити районну координацiйну раду iз здiйснення шефства над

вiйськовою частиною польова пошта В4750.
2. Затвердити:

скJIад районноi координацiйноi ради iз здiйснення шефства, цод
вiйськовою частиною польова пошта В 4750 (додаеться); ,,, , .. ,"
пошта ,В4750
план шефства над вiйськовою частиною пол.ьова
. ,\]
.

3. Виконавцям,.даного розпорядження iнформуцаtи ёектор мобiлiзацiйноi
щоквартаlгУu до,25 числа останнього
роботи апарату -раЙдержадмiнiстрацii,
,
,. l\
мiсяця звiтного перiоду.
_ ,
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l

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 23 лютого 2016 року М 30-р пПро шефство над
вiйськовою частиною польова пошта В 475Ь.
5. Контроль за виконанням даного розпорядженнrI залишаю за собою.

Перший заступник голови
районноi державноi адмilлiстрацii
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И^ /

17

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi

державноТ адмiнiстрацii
26 сiчlня20]-7 J,,lb 18-р

склАд

районноi координацiйноТ ради iз здiйснення шефськоТ роботи
пiдприемств, установ i органiзацiй Вiльшанського району над
вiйськовою частиною польова пошта В 4750

голова ради

нЕстЕров

Сергiй Анатолiйович

-

перший засryпник голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ

засryпник голови ради

сАкун
,Щиитро CTaHi славовиII

-

заступник голови районноi державноТ
адмiнiстрацiТ

секретар ради

APICTAPXOB
Ярослав Олексiйович

-

завiдувач сектору ruобiлiзацiйноi роботи
апарату райдержадмiнiстрацii

Члени районноi ради:

григор,св

-

ДРАНДАЛУШ

райдержадмiнiстрацiT ll \
- начальник вiддiлу освiти "', !

Сергiй Сергiйович
BiKTop Васильович

шI,IгА

-

ПДЖАЙЛОВА

-

Лiлiана Анатолiiвна'"
Олена Петрiвна

чЕчЕJьFIиI_ькI4Й
Петро Iванович

-

начЕIпьник вiддiлу iнформацiйноiДiяльностi
та комунiкацiй з громадськiстю апарату

' ',

.,,"

,'

,.

\

райдержадмiнiстрацiТ
\, \,,\
начальник
аrрсiпlоrислового
управлiння
l 1,
i\;
розвитку райдерх<адМiнiстрацiТ
начаJIьнйк вiддiлу культури, туризму та
,''
культурно1 спадщини раидержадмlнlстрац11
вiйськовий комiсарВiльшанського
районного вiйськового KoMicapiary

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженшI голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ
26 сiчня 20L7 J,,lb l8-p

плАн
шефськоi роботи пiдприемств, установ i органiзацiй району
над вiйськовою частиною польова пошта В 4750

]\ь

Заходи

з/п

2

1
1

2

Проведення спiльноi наради з
питань органiзацiТ шефськоI
роботи пiдприсмств, установ i
органiзацiй району над
вiйськовою частиною польова
поIIIта В 4750 на наступний piK
за )п{астю командуванrrя данот
вiйськовоТ частини, керiвникiв
пiдприемств, установ i
органiзацiй району
З метою пiдготовки допризовноТ
молодi до виконання вiйськового
обов'язку iз захисry держави
забезпечl,rги:

виконаншI плану приписки
молодi до районноТ призовноi
дiльницi та доведеного
Вiльшанському райвiйськкомату
наряду на призов громадян до
Збройних сшl Украiни;
- пiдтримку районноi призовноТ
дiльницi в належ,F.9му cTaHi;
- оновлення в Кожнiй сiльськiй
радi (або середнiй школi)
_

забезпечення ix iнфорцлацiйношропагандистськими
матерiалами з питань
пошуляризацiТ вiйськовоi служби
та законодавства

,Щата

Вiдповiдаrrьнi

a

4

проведенюI
J

сlченьлютии

Командування в/ч польова
пошта В 4750, сеlсгор
мобiлiзацiйноi роботи апарату
райдержадмiнi страцii,
керiвники пiдприемств
установ i органiзацiй району

постlин0

Вiльшанський районний
вiйськовий KoMicapiaT,
командування в/ч польова
пошIта В 4750, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii, секгор
мобiлiзацiйноi роботи апарату

райдержадмiнiстрацii,
селищцq сiльськi роди,'
,,
\,

\

t
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i
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Проведення <!HiB призовника>),
урочистих проводiв юнакiв, якi
шiдлягають призову до Збройних
сил УlЕаihи на строкову
вiйськову службу

4

ПроведеншI урочистих заходiв
(покладання KBiTiB до
пам'ятникiв визволlтгелям
вiльшанки та сiльських
населених пункгiв району вiд
фашистських загарбникiв,
проведення мiтингiв, урочистих
зборiв, святкових концертiв
тощо) з нагоди:
- flня вшанування уrасникiв
бойових дiй на територii iнших
держав;
- Дня визволеннrI Вiльшанки вlд
фашистських загарбникiв;
- !ня Перемоги;
- Щня захисника Вiтчизни;
- .Щrrя визволенIш терlтгорii
УкраiЪи вiд фашистських
загарбникiв;
- Дня Збройних сил Украiни
Проведення зустрiчей учасникiв
fuугоТ cBiToBoT вiйни з
вiйськовослужбовцями
вiйськовоТ частини та молоддю з
метою висвiтлення героiЧних
вчинкiв старших поколiнь,
посиленIul ryрботи про BeTepaHiB
вiйни та вдiв загиблих BoihiB
Проведення у вiйськовiй частинi
днiв вiдкритих дверей
{ромадськостi у лержавнi та
вiйськово-професiйн-i свЯта,
",
тощо
з
метою
.Щня частини
забезпеченIш нtшежного
вiйськово-патрiотичного
вихованIuI молодi району

5

6

для

квlтень,
жовтень

Вiльшанський районний
вiйськовий KoMicapiaT,
командування в/ч польова
пошIта В 4750, вiддiл
культури, туризму та
культурноТ спадщини
райдержадмiнiстрацii, секгор
мобiлiзацiйноi роботи апарату
райдержадмiнiстрацii,
селищнq сiльськiради

Вiддiл культури, туризму та
культурноТ спадщини, вiддiл
освiти райдержадмiнiстрацii,
вiддiл управлiнrrя персонiшом
апарату райдержадмiнiстрачii,

l7 лютого

командування в/ч польова
пошта В 4750,
Вiльшанський районний
вiйськовий KoMicapiaT,
селищна. сiльськi ради

18 березня
9 травня
14 жовтня

28 жовтня
6 грудня

протягом

року

Вiддiл культури, туризму та
кульryрноТ спадш{ини, вiддiл
освiти, командування в/ч
польова пошта В 4750.

,

Вiльшанський-\ районний
Riйськовий ко MicapiaT,
.\, \\,.
селищна, ýlльсБкl ради
--'", ; i, ,
it

,дф)кавнi
ýвята,
.Щень

частини

(Ьмандування в/ч польова
пошта В 4750,
сектор мобiлiзацiйноi роботи
апарату райдержадмiнiстрацiТ
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8

9

10

11

Показ технiки та зброi, якi
знаходяться на озбросннi
вiйськовоi частини польова
пошта В 4750, у.Iням 9-11 класiв,
якi вивчають допризовну
пiдготовку
Органiзацiя та проведеннrI
юнацьких вiйськово-спортивних
iгор i змагань (<Зiрниця,
<<А нумо, хлопцi!>, <Козацькi
забавп> тощо)
Проведення в районi змагань з
вiйськово-фiзичних видiв спорту
з метою полiпшення вiйськовофiзичноi пiдготовки юнакiв;
визначеннJI у кожнiй
загальноосвiтнiй школi кращих
юнакiв з вогневоi фiзичноi та
стройовоi пiдготовки
Участь в обласних змаганIuIх,
зборах команд юнакiв
допризовного та призовного BiKy

Командування в/ч польова
пошта В 4750, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii

протягом

року

Вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii,

травень_
червень

Вiльшанський районний
вiйськовий KoMicapiaT,

командування в/ч польова
пошта В 4750, районний
вiйськовий KoMicapiaT

комаЕдуванrrя в/ч польова
поIцта В 4750, вiддiл освiти

райдержадмiнiстрацii

ПроведеннrI в закJIадах освiти
району <YpoKiB мужностi> iз
запрошеншIм учасникiв Великоi

постlино

Вiльшанський районний
вiйськовий KoMicapiaT, вiддiл
освiти райдержадмiнiстрацii

постlино

Вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii,

командуванrrя в/ч польова

iтчизняноi вiйни, учасникiв
бойових дiй, BeTepaHiB вiйськовоТ
служби, вiйськовослужбовцiв
збройних сил Укпаiъи
постlино
ПiдтриманIuI в належному cTaHi
та упорядкування мiсць поховань
вiйськовослужбовцiв, якi
загиIтули пiд час виконаннrI
службових обов' язкiво братських
та одиноких могиJI, меморiальних
дощок та iнших споруд, якi
увiчнюють пам'ять про Велику
Перемоry, подвим BoihiB в
оборонi та визволеннi Вiльшанкц
та сiл району вiд фашистських
загарбникiв
ПроведеншI KoHKypciB на кращу
до
18 березня
творчу робоry та патрiотичний
9 травня
вiрш, присвяченi ратному
подвиry воiЪiв i працiвникiв тилу
в перiод оборони та визволенIuI
Вiльшанки й сiл райоrту вiд
В

l2

протягом
року

поIIIта

В 4750, районна

органiзацiя BeTepaHiB

Вiддiл культури, ryризму та
кульryрноТ спадщини, вiддiл
освiти райдержадмiнiстрацii,
секгор мобiлiзацiйноi роботи
.

апарату райдер4.садмiнiсlраItii,
командування вlч польова

IIоштаВ 4750, .
\ " \ \'
сlльськI та сЕхищна
ради
",.i"

1

13

Вiддiл культури, туризму та
кульryрноi спадщини, вiддiл
освiти райдержадмiнiстрацii
командування в/ч польова
пошта В 4750,
сiльськi та селищна ради

|4

фашистських загарбникiв i
забезпечення публiкацiТ ix в
мiсцевих засобах MacoBoi
iнформацiт
Надання допомоги у проведеннi
огляд-конкурсу вiйськовопатрiотичноi пiснi в пiдроздiлах
вiйськовоi частини польова

ц)авень,
серпень

командуванrш в/ч польова
пошта В 4750,
сiльськi та селищна ради

пошIтаВ4750урамках

сеукраiЪського фестивалю
<<Червона кiшина>; наданшI
воiЪам-переможцям мож;rивостi
взяти участь у районному
KoHKypci молодiжноТ пiснi
Проведення зустрiчi-нарад
командування вiйськовоi частини
польова пошта В 4750 з головою
райдержадмiнiстрацii, головою
Вiльшанськоi районноТ ради з
питаннrI органiзацiТ шефськоТ
В

15

lб

|,7

роботи
Укладення угод мiж
командуваншIм вiйськовоi
частини польова пошта В 4750
та керiвниками пiдприсмств
району про забезпеченtul
продуктами харчуванIш,
матерiально-технiчними
засобами з метою розв'язання
соцiа-ttьних проблем
вiйськовослужбовцiв
ЗабезпеченнrI широкого
висвiтлення в мiсцевих засобах
масовоi iнформацiТ заходiв щодо
вiйськово-патрiотичного
виховання молодi та наданtul
шефськоТ допомоги
пiдприсмствами рзйоtry
вlиськовlи частин1 польова
пошта В 4750

Вiддiл культури, туризму та
кульryрноi спадщини, вiддiл
освiти райдержадмiнiстрацii,

протягом

року

протягом

року

постiйно

Командування в/ч польова
пошта В 4750,
райдержадмiнiстрацiя,
Вiльшанська районна рада

Керiвники пiдприсмств,
установ, органiзацiй району,
командування в/ч польова
поIIIта В 4750

Вiддiл iнформацйноi
дiяльностi та комунiкацiй з,
нiсфаrriij
редакф{ газgгй kЗорi над
р

айдержа4р,r

i
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