
 

 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 січня  2022 року                            Деражня                                                 № 236 

 

Про організацію у 2021/2022   навчальному році допризовної підготовки, 

підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та відбору 

кандидатів до вищих військових навчальних закладів 

 

На підставі пункту 1 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 8, 10 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну 

підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних 

спеціальностей», з метою поліпшення організації та якості проведення 

підготовки юнаків до військової служби, виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради     

 

ВИРІШИВ : 

1. Утворити: 

1.1. Комісію з питань сприяння організації і проведення допризовної 

підготовки юнаків у 2021/2022 навчальному році та підготовки призовників з 

військово-технічних спеціальностей у складі згідно з додатком 1. 

1.2. Комісію для попереднього відбору кандидатів до вступу у вищі 

військові навчальні заклади України у 2022 році у складі згідно з додатком 2. 

2. Затвердити план основних заходів з допризовної підготовки та 

підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей на 2021/2022 

навчальний рік згідно з додатком 3. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради, 

рекомендувати ДНЗ «Деражнянському центру професійної освіти»: 

3.1. Організувати у 2021/2022 навчальному році допризовну підготовку 

юнаків та забезпечити виконання програми предмета «Захист України», 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України. 

3.2. Забезпечити стовідсоткове охоплення юнаків допризовною 

підготовкою, належну якість та контроль за її проведенням. 

3.3. Здійснити навчально-методичне та матеріальне забезпечення 

допризовної підготовки, вдосконалювати навчально - матеріальну базу у межах 

виділених коштів. 

 

 



3.4. Видати відповідні накази про організацію допризовної підготовки 

юнаків та подати в третій відділ Хмельницького РТЦК та СП їх копії та списки 

окремо учнів 10-х та 11-х класів, які залучаються до занять. 

3.5. Привести усі елементи навчально-матеріальної бази та військове 

майно в робочий стан, забезпечити умови для зберігання навчальної зброї. 

4. Третьому відділу Хмельницького РТЦК та СП вжити заходів щодо 

забезпечення навчальних закладів Деражнянської міської територіальної 

громади навчально-матеріальною базою згідно потреб. 

5. Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради спільно з 

третім відділом Хмельницького РТЦК та СП вжити додаткових заходів щодо 

підвищення якості спортивно-масової роботи, допризовного виховання юнаків, 

організації та проведення спортивних змагань і спартакіади допризовної і 

призовної молоді, вжити додаткових заходів щодо поліпшення військово-

патріотичного виховання юнаків. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради, 

спеціалісту І-ї категорії з питань мобілізаційної роботи відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради надати допомогу загальноосвітнім навчальним 

закладам Деражнянської міської територіальної громади з професійної 

орієнтації юнаків до вступу у вищі військові навчальні заклади. 

7. Рекомендувати ДНЗ «Деражнянському центру професійної освіти» 

сприяти в проведенні занять з вогневої підготовки загальноосвітніми 

навчальними закладами Деражнянської міської територіальної громади на базі 

стрілецького тиру. 

8. Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради, 

директорам закладів загальної середньої освіти Деражнянської міської 

територіальної громади та рекомендувати ДНЗ «Деражнянського центру 

професійної освіти» провести підготовчу роботу щодо відбору кандидатів до 

вступу у вищі військові навчальні заклади. 

9. Директору КНП «Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради 

ХО», директору КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО», 

забезпечити: 

9.1. Проведення лікарями медичного огляду кандидатів до вищих військових 

навчальних закладів, які проводять медичні огляди громадян для приписки до 

призовної дільниці третього відділу Хмельницького РТЦК та СП. 

9.2. Проведення додаткового медичного обстеження, лабораторних та 

діагностичних досліджень кандидатів, що будуть цього потребувати. 

9.3. Проведення практичних занять у лікувально-оздоровчому закладі для 

учнів 11-х класів. 

10. Третьому відділу Хмельницького РТЦК та СП, відділу освіти, молоді 

та спорту Деражнянської міської ради та рекомендувати ДНЗ «Деражнянському 

центру професійної освіти» провести попередню професійну діагностику 

кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

Міський голова                                                                           Андрій КОВПАК 



                                 

                                 Додаток 1 

                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                від 20.01.2022 року № 236 

 

СКЛАД 

комісії з питань сприяння організації і проведення  

допризовної підготовки юнаків у 2021/2022 навчальному році  

та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей 

 

Добрянський Сергій  - вчитель предмета «Захист України» 

Деражнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 імені Героя України Івана Зубкова 

Деражнянської міської ради 

  

Марчук Сергій - спеціаліст І-ї категорії з питань роботи з 

молоддю, фізичної культури та спорту відділу 

освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

  

Слободянюк   Кирило - начальник відділення рекрутингу та 

комплектування третього відділу 

Деражнянського РТЦК та СП (за згодою) 

  

Фурман Віталій  - директор Деражнянського  міського спортивно-

технічного клубу Товариства сприяння оборони 

України (за згодою) 

  

Янін Володимир - старший дільничний офіцер поліції сектору 

поліцейської діяльності №1 відділу поліції №3 

Хмельницького районного управління поліції 

ГУНП в Хмельницькій області (за згодою) 

  

 - спеціаліст І-ї категорії з питань мобілізаційної 

роботи відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради 

 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                     Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 

        

 



 

        Додаток 2 

                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                від  20.01.2022 року № 236 

 

СКЛАД 

комісії для попереднього відбору кандидатів  

до вступу у вищі військові навчальні заклади України  

у 2021/2022 навчальному році 

 

Звірок Марися  - консультант-психолог центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Деражнянської 

міської ради  

  

Королюк Олександр  - ТВО  директора КНП «Деражнянська МБЛ 

Деражнянської міської ради ХО» (за згодою) 

  

Марчук Сергій - спеціаліст І-ї категорії з питань роботи з молоддю, 

фізичної культури та спорту відділу освіти, молоді та 

спорту Деражнянської міської ради 

  

Семенко Сергій  - начальник третього відділу Хмельницького РТЦК 

та СП, голова комісії (за згодою)  

  

Слободянюк   Кирило - начальник відділення рекрутингу та 

комплектування третього відділу Деражнянського 

РТЦК та СП (за згодою) 

 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                     Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Додаток 3 

                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                 від 20.01.2022 року № 236 

 

 

ПЛАН 
основних заходів з допризовної підготовки та підготовки призовників з  

військово-технічних спеціальностей на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1.Організаційні заходи 

1.1. Приведення навчально-матеріальної 

бази відповідно до вимог програми 

«Захист України» та перевірка її 

готовності до проведення занять у 

2021/2022 навчальному році 

до 30 січня 

2022 року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської 

міської ради,  заклади 

загальної середньої 

освіти Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади , ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

2. Добір та розподіл кадрів, викладачів допризовної підготовки, 

методична робота з ними 

2.1. Забезпечення добору кандидатів на 

посади викладачів допризовної 

підготовки з числа офіцерів запасу 

або у відставці, які мають вищу 

освіту, спроможні за віком та станом 

здоров’я якісно проводити заняття, а 

також випускників вищих 

навчальних закладів за 

спеціальністю «Викладач 

допризовної підготовки і фізичного 

виховання», а у разі їх відсутності - з 

числа добре підготовлених 

прапорщиків (мічманів), сержантів 

(старшин), солдатів (матросів) 

запасу з вищою освітою 

протягом  

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 

міської ради 

2.2. Організація та проведення з 

вчителями предмету «Захист 

України»: 

  

- навчально-методичних зборів на 

2021-2022 навчальний рік 

січень 

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП 

- щомісячних одноденних протягом  Третій відділ 



методичних занять 2021/2022 

навчального 

року 

(остання 

п’ятниця 

місяця) 

Хмельницького 

РТЦК та СП 

- триденних методичних занять у 

канікулярний період 

у період 

зимових 

канікул 

(січень  

2022 року) 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП 

3.Удосконалення навчально-матеріальної бази 

3.1. Забезпечення навчальних закладів 

навчальною стрілецькою зброєю та 

макетами автомата Калашникова 

протягом 

навчального 

року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, Відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 

міської ради, ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

3.2. Ремонт та приведення у 

відповідність загальновійськових 

смуг перешкод 

протягом 

навчального 

року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської 

міської ради,  заклади 

загальної середньої 

освіти Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади , ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

3.3. Організація та проведення огляду 

навчально-матеріальної бази 

навчальних закладів 

січень - 

лютий 

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 

міської ради 

4. Навчально-виховні і оборонно-спортивні заходи 

4.1. Організація та проведення місячника 

оборонно-масової та військово-

патріотичної роботи, присвяченого 

77-ї річниці Перемоги у Другій 

світовій війні 

квітень-

травень 

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 



міської ради, ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

4.2. Організація та проведення  міського 

етапу дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри Українського 

козацтва "Сокіл" ("Джура") 

Впродовж 

року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 

міської ради 

4.3. Організація та проведення 

навчально-польових зборів (занять у 

лікувально-оздоровчому закладі) з 

учнями випускних класів 

квітень  

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Деражнянської 

міської ради, ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

4.4. Проведення урочистих проводів 

призовників на строкову військову 

службу 

за окремим 

планом 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП, Рада 

ветеранів, 

виконавчий комітет 

міської ради 

5.Контроль та надання допомоги 

5.1. Інформування виконавчого 

комітету Деражнянської міської 

ради про стан допризовної 

підготовки у 2021-2022 

навчальному році 

червень  

2022 року 

Третій відділ 

Хмельницького 

РТЦК та СП 

5.2. Проведення наради з керівниками 

навчальних закладів і вчителями 

предмету «Захист України» з 

узагальнення досвіду допризовної 

підготовки у навчальному році 

червень  

2022 року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської 

міської ради,  заклади 

загальної середньої 

освіти Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  



органів ради                                                                     Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 


