ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
Кіровоградської міської ради
«19» березня 2014
№ 127
ПОЛОЖЕННЯ
про «Пост № 1 – Почесна варта на меморіалі «Фортечні вали»
у м. Кіровограді»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблене з метою розвитку військовопатріотичного виховання, спортивної підготовки дітей та учнівської молоді,
забезпечення формування і розвитку соціально значущих цінностей,
громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі
виховання та навчання, набуття учнями знань, умінь та навичок, необхідних
майбутньому захиснику Вітчизни.
1.2. «Пост № 1 – Почесна варта на меморіалі «Фортечні вали» у
м. Кіровограді» (далі – Пост № 1) створений як сектор на базі
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"СТАНЦІЯ
ЮНИХ
ТЕХНІКІВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ".
1.3. Пост № 1 забезпечує потреби особистості у духовному, історикокультурному розвитку, здійснює навчання та виховання учнівської молоді.
1.4. Пост № 1 у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, актами
органів місцевого самоврядування, цим Положенням.
1.5. У період діяльності Поста № 1 можуть створюватися творчі
об’єднання з військово-патріотичного напрямку.
1.6. Головними завданнями Поста № 1 є:
вільний розвиток особистості та формування її громадянських
моральних якостей;
виховання в учнівської молоді поваги до Конституції України, прав і
свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності
перед законом за свої дії;
виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги
до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу,
а також інших націй та народів;
забезпечення спадкоємності історично укладених у суспільстві
традицій щодо увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
виховання на яскравих прикладах героїчного минулого України,
міста Кіровограда;
здійснення
пошукової
роботи,
вивчення
історії
Великої
Вітчизняної війни;
розвиток
військово-шефської
роботи,
взаємозв’язок
з
радами ветеранів;
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виховання гідності, дисципліни, колективізму, відповідальності;
виховання в учнівської молоді шанобливого ставлення до родини та
людей похилого віку.
1.7. Пост № 1 здійснює діяльність в межах своєї компетенції,
передбаченої чинним законодавством України та цим Положенням.
1.8. Пост № 1 має право спільно з вищими навчальними закладами,
науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству
України;
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Пост № 1 проводить навчально-виховну, інформаційнометодичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну, пошукову,
музейну та іншу роботу.
Головна функція Поста № 1 – організація несення Почесної варти біля
Вічного вогню на меморіалі «Фортечні вали» у м. Кіровограді.
2.2. Пост № 1 працює за річним планом роботи, погодженим з
управлінням освіти Кіровоградської міської ради.
2.3. Склад Почесної варти формується з учнів 8-11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів міста Кіровограда у кількості 25 осіб
щодня.
2.4. Учні загальноосвітніх навчальних закладів несуть Почесну варту з
23 квітня по 23 травня, з 01 вересня по 01 жовтня 2014 року.
2.5. Вартові з одного навчального закладу несуть Почесну варту
протягом 3 днів з 12.00 до 15.00.
2.6. Режим роботи Поста № 1 може коригуватися управлінням освіти в
залежності від пори року та кліматичних умов. Передача Почесної варти від
одного навчального закладу до іншого проводиться 1 раз у 3 дні о 15.00. Під
час передачі Почесної варти здійснюється церемонія прийняття Урочистої
присяги біля Вічного вогню на меморіалі «Фортечні вали» у м. Кіровограді.
2.7. Порядок і графік несення Почесної варти школами міста на Посту
№ 1 щорічно затверджуються наказом начальника управління освіти
Кіровоградської міської ради.
2.8.
Керівник
загальноосвітнього
навчального
закладу
здійснює формування складу Почесної варти та надає список учнів
керівнику Поста № 1.
2.9. Керівник загальноосвітнього навчального закладу забезпечує
підготовку учнів для несення Почесної варти та призначає зі складу
працівників навчального закладу відповідального за життя та здоров’я учнів
під час супроводу та перебування на Посту № 1.
2.10. Проведення необхідних консультацій та практичних занять для
учнів, а також педагогів, відповідальних за підготовку учнів до несення
Почесної варти, здійснюється Постом № 1.
2.11. На період несення Почесної варти учні мають бути забезпечені
спеціальною формою, яка надається загальноосвітнім навчальним закладом.
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2.12. Координацію діяльності Поста № 1 здійснює управління
освіти Кіровоградської міської ради. Безпосереднє керівництво Постом № 1
здійснюють його керівник та начальник штабу.
2.13. Під час несення Почесної варти на Посту № 1 міський відділ
Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області
забезпечує охорону громадського порядку та безпеку вартових.
3. УЧАСНИКИ ПОСТА № 1
3.1. Учасниками Поста № 1 є:
учні 8-11-х класів (вартові);
керівник Поста № 1;
працівники Поста № 1.
3.2. Учень (вартовий) повинен:
сумлінно виконувати свої обов’язки;
чітко дотримуватись режиму несення Почесної варти;
не залишати самостійно Пост № 1, поки не буде змінений або знятий;
відповідати лише на запитання керівника Поста № 1;
забороняється сидіти, розмовляти, передавати й приймати
будь-які предмети.
3.3. Керівник Поста № 1 підпорядковується директору
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"СТАНЦІЯ
ЮНИХ
ТЕХНІКІВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ".
3.4. Керівник Поста № 1:
здійснює контроль за підготовкою учнівської молоді до несення
Почесної варти;
забезпечує належне функціонування Поста № 1;
організовує консультації для представників навчальних закладів міста
з питань організації роботи Поста № 1 та підготовки учнівської молоді до
несення Почесної варти;
координує патріотично-виховну роботу з учасниками Почесної варти;
перевіряє несення Почесної варти вартовими;
слідкує за своєчасним харчуванням та відпочинком вартових;
щотижня звітує директору КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "СТАНЦІЯ
ЮНИХ ТЕХНІКІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" про результати
несення Почесної варти;
у випадках виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю
вартового, негайно повідомляє директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ".
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
4.1. Контроль за діяльністю Поста № 1 здійснює директор
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"СТАНЦІЯ
ЮНИХ
ТЕХНІКІВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ".

Начальник управління освіти

Л. Костенко

