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НАКАЗ 

від 15 травня 2017 року                               № 354/о 

Про участь 

у військово-патріотичному  

зборі учнівської молоді 

 

 Згідно листа Кіровоградської обласної державної адміністрації           

№ 01-18/511/2 від 12.05.2017 року «Про участь у військово-патріотичному 

зборі учнівської молоді» та відповідно до Плану заходів національно-

патріотичного виховання учнівської молоді міста на ІІ семестр                     

2016/2017 навчального року управління освіти Кіровоградської міської ради 

та з метою виховання патріотично свідомої учнівської молоді   

 
Н А К А З У Ю: 

1. Взяти участь у військово-патріотичному зборі учнівської молоді, який 

проходитиме з 18 по 21 травня 2017 року на території військової частини                

А 0680 та на військовому полігоні біля с. Сасівка Компаніївського району.  

2. Заступнику директора з навчально-методичної роботикомунального 

закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської міської 

ради», голові міського  координаційного сектору національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бабаку Т.С.: 
2.1. Забезпечити організацію участі у військово-патріотичному зборі 
учнівської молоді учнів навчальних закладів міста.  
2.2. Довести до відома керівників закладів лист Кіровоградської обласної 
державної адміністрації № 01-18/511/2 від 12.05.2017 року «Про участь у 
військово-патріотичному зборі учнівської молоді» (додаток 1). 

3. Керівникам  Навчально-виховного об’єднання  № 16 Міщенко М.Г та 

Загальноосвітньої школи – інтернату, ліцею «Сокіл» Сторчаусу С.Д.: 

3.1. Забезпечити  участь учнів 10 класів у кількості 10 чоловік від закладу та 

1 супроводжуючого ( вчителя предмету захист Вітчизни) у військовій формі 

та з макетами автоматів. 



3.2. Сприяти  організації відпрацювання  учнями – учасниками збору 
предметних занять шкільної програми, що проводяться у навчальних 
закладах за час проведення збору згідно розкладу. 
3.3. Здійснити заміну уроків на час відсутності педагогів – керівників учнів – 
учасників збору. 
3.4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів, попередження 
нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення збору покласти на 
педагогів, визначених наказом по навчальному закладу. 
3.5. Провести інформування та відповідну роз’яснювальну роботу з батьками 
учнів задіяних у зборі. 
4. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учнів здійснювати відповідно до 
діючих нормативних вимог. 

5. Централізованій бухгалтерії управління освіти Кіровоградської міської 

ради (Шевякова О.Л.) та бухгалтерам самостійних закладів: 

5.1. Зберегти за основним місцем роботи заробітну плату педагогам - 

керівникам учнів - учасників збору під час його проведення. 

5.2. Здійснити оплату вчителям, які проводили заміну уроків відсутніх 

педагогів керівників  учнів - учасників збору. 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління освіти                                Є.Серопян  
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