
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про підсумки відбору кандидатів  

з числа цивільної молоді до вищих  

військових навчальних закладів  

МО України у 2013 році та завдання 

по відбору у 2014 році 

 

Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» та «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 «Про затвердження Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214 та 

наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 «Про 

затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 червня 1998 року за № 398/2838, прийом осіб на навчання до вищих 

навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів України (далі ВВНЗ та ВНП ВНЗ) 

здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України.  

Щорічно під час прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ вступники з 

метою визначення їх професійної придатності обов’язково проходять такі 

вступні випробування: оцінювання загальноосвітнього рівня, психологічне 

обстеження, оцінювання рівня їх фізичної підготовки та медичний огляд, який 

проводиться військово-лікарською комісією.  

В цілому навчальні заклади Прилуцького району  поставлене завдання на 

відбір кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ не виконали. Завданням 

передбачалось відбір 11 кандидатів, фактично відібрано 2 кандидати 

(Ладанська селищна рада та Сухополов’янська сільська рада), що становить 

лише 18 % від запланованої кількості.  

 З метою організованого проведення відбору кандидатів з числа молоді 

Прилуцького району для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ у 2014 році:  
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1. Затвердити План основних заходів по відбору кандидатів для 

вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ на 2014 рік (додається).  

2. Затвердити розподіл-завдання по відбору кандидатів для вступу до 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ в 2014 році (додається).  

3. Затвердити склад позаштатної робочої групи професійно-

психологічного відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ 

(додається).  

4. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, відділу освіти   

райдержадміністрації, сектору з питань сім’ї, молоді та спорту райдерж-

адміністрації (Федоренко Л.М.), навчальним закладам району: 

4.1. Відбір кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ проводити 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 «Про 

затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 

році», наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 

«Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та вступних випробувань у вищих  військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України» з повним охопленням юнаків допризивного та 

призивного віку.  

4.2  Оновити стенди по правилам прийому до вступу до ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ. 

4.3. Здійснювати дієвий контроль за підбором кандидатів для вступу до 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ. 

5. Відділу освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.), Прилуцько-

Варвинському об’єднаному міському військовому комісаріату (Лесніца Ю.М.) 

проводити роботу щодо військово-патріотичної орієнтації серед цивільної 

молоді, звертаючи увагу на її практичну спрямованість.  

6. Сектору з питань сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  

(Федоренко Л.М.) разом з відділом освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.) 

надати практичну допомогу навчальним закладам щодо організованого 

проведення спортивних ігор, змагань з метою повної і якісної підготовки 

молоді до військової служби та відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ. 

7. Прилуцькій центральній районній лікарні (Заєць В.П.) надати 

необхідну допомогу в проведенні медичного огляд у кандидатів для вступу до 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Павлютіну І.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації              О.Д.Власенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  
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ПЛАН  

основних заходів по відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

на 2014 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Дата 

виконання 
Виконавець  

Відмітка  

про 

виконання 

1. 

Вивчити методичні рекомендації і 
наряд ОВК по відбору кандидатів  у 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ у 2014 році, 

проаналізувати наказ Міністерства 
оборони України від 14.04.1998 року 
№ 152, організувати їх виконання.   

Лютий  

Військовий 
комісар, 
головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

2. 

Провести збори з директорами і 
викладачами загальноосвітніх 
навчальних закладів. Підбити 
підсумки роботи по відбору 

кандидатів до вступу до ВВНЗ та 

ВНП ВНЗ за 2013 рік, дати вказівки 

на відбір кандидатів на 2014 рік. 

Лютий 

 
Відділ освіти 

райдерж-
адміністрації, 

військовий 
комісар 

 

3. 

Відповідно до наказу Міністерства 
оборони України від 14.04.1998 року 
№ 152, забезпечити умови для 

проведення попередньої професійної 

діагностики кандидатів у ВВНЗ та 

ВНП ВНЗ комісіями в складі членів 

комісій з питань приписки, призовних 

комісій і представників навчальних 
закладів. 

Лютий-

червень 

Військовий 
комісар, 
головний 

спеціаліст 
військового 
комісаріату 

 

4. 

Систематично контролювати роботу 

викладачів  предмету «Захист 
Вітчизни» по відбору ними кандидатів 

у ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

Протягом 
навчаль-

ного року  

Відділ освіти 
райдерж-

адміністрації,  
директори 
навчальних 

закладів,  
військовий 

комісар 

 

5. 

Провести першу ознайомлювальну 
бесіду з юнаками про бажання вступу 

до ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

Під час 

проведення 
приписки 

Викладачі 
предмету 
«Захист 

Вітчизни», 
головний 

спеціаліст 

 
 



№ 

з/п 
Найменування заходів 

Дата 

виконання 
Виконавець  

Відмітка  

про 

виконання 

військового 
комісаріату 

6. 

Провести бесіди з юнаками для 
виявлення тих чи інших здібностей,  
для обрання того чи іншого 
навчального закладу. 

Протягом  
навчаль-

ного року 

Викладачі 
предмету 
«Захист 

Вітчизни», 
головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

7. 

Своєчасно ознайомлювати юнаків зі 

змінами, які відбуваються в умовах 

вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ 

Протягом  
навчаль-

ного року 

Відділ освіти 
райдерж-

адміністрації, 
директори 
навчальних 

закладів, 

викладачі 
предмету 
«Захист 

Вітчизни», 
головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

8. 

Провести медогляд і професійний 

відбір юнаків на предмет придатності 

їх для вступу в ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

Лютий - 
квітень 

Лікарі 
медичних 
комісій, 

головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

9. 

В кожному навчальному закладі 
оновити стенди переліку і правил 

прийому до ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

До 
 квітня 

Відділ освіти 
райдерж-

адміністрації, 
директори 
навчальних 

закладів, 

викладачі 
предмету 
«Захист 

Вітчизни» 

 

10. 

Організувати зустрічі учнів випускних 
класів ЗОШ з ветеранами війни, 
офіцерами у відставці та запасу, 

курсантами та представниками ВВНЗ 
та ВНП ВНЗ  

Протягом 
навчаль-

ного року 

Відділ освіти 
райдерж-

адміністрації, 
директори 

навчальних 
закладів, 
викладачі 
предмету 

 



№ 

з/п 
Найменування заходів 

Дата 

виконання 
Виконавець  

Відмітка  

про 

виконання 

«Захист 
Вітчизни», 
головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

11. 

Постійно контролювати навчальні 
заклади щодо виконання ними наряду 

на відбір кандидатів у ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ  

Лютий-
травень  

Військовий 
комісар 

 

12. 

Згідно з наказом Міністерства оборони 
України від 14.04.1998 року № 152 
проводити старанне вивчення 

відібраних кандидатів  до ВВНЗ та 

ВНП ВНЗ з метою недопущення 

направлень у ВВНЗ та ВНП ВНЗ 
юнаків з низькими морально-діловими 
якостями, низьким рівнем освіти та 
слабким рівнем фізичної підготовки. 

Лютий-
травень  

Викладачі 

предмету 
«Захист 

Вітчизни», 
головний 
спеціаліст 

військового 

комісаріату 

 

13. 

Постійно доповідати в ОМВК про хід 

відбору кандидатів у ВВНЗ та ВНП 
ВНЗ 

Щомісяця 

Головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

14. 

Підготувати та надати до ОВК 
підсумковий звіт про хід відбору і 

вступу кандидатів до ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ (у кількісному та відсотковому 

показниках)  

Вересень 

Військовий 
комісар, 

головний 
спеціаліст 

військового 
комісаріату 

 

 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації         Л.В. Нікітченко 
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Розподіл-завдання 

 по відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ в 2014 році 
 

№ з/п Назва навчального закладу 
Завдання на відбір  

до ВВНЗ та ВНП ВНЗ 
(кількість відібраних кандидатів)  

1.  Білорічицька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

2.  Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

3.  Валківська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

4.  Дідівська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

5.  Дубовогаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

6.  Знам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

7.  Івківська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

8.  Ладанська гімназія 1 

9.  Лісовосорочинська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

10.  Линовицька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

11.  Малківська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

12.  Малодівицька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

13.  Охіньківська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

14.  Переволочнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

15.  Ряшківська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 

16.  Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

17.  Сухополов’янська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

18.  Товкачівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

19.  Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

Всього: 11 

                       

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації         Л.В. Нікітченко 
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Склад  

позаштатної робочої групи професійно-психологічного відбору кандидатів  

для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ  

 
Мазурчак Ігор Володимирович - головний спеціаліст Прилуцько-    

Варвинського ОМВК (за згодою) 
 

Члени групи: 
 

Коломієць Людмила Василівна - спеціаліст І категорії Прилуцько -
Варвинського ОМВК (за згодою) 
 

Дементєва Наталія Григорівна - директор районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
 

Геєць Олексій Васильович  - лікар-психіатр Прилуцької ЦРЛ 
(за згодою) 

 
 
 

Керівник апарату  

райдержадміністрації         Л.В. Нікітченко 


