ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

02 березня 2018 року

№ 162

Про затвердження Програми
реалізації Концепції допризовної
підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на
2018-2020 роки
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від
25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді» та Указу Президента України від 12.06.2015 №
334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей
та молоді», Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму реалізації Концепції допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі - Програма),
що додається.
2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію міської
ради: з освіти, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та
соціального захисту (Кулікова Т.В.)

Міський голова

В. Колісніченко

Затверджено:
Рішення 5 сесії Гребінківської
міської ради 7 скликання
від 02.03.2018 № 162

Програма реалізації
Концепції допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 20182020 роки

ПАСПОРТ
Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 20182020 роки
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ПРОГРАМА
реалізації Концепції допризовної підготовки
і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018-2020 роки
І. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма реалізації Концепції
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 20182020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про оборону України», від 06.123.1991 № 1934ХІІ «Про Збройні Сили України», від 25.03.2015 № 2232-ХІІ «Про військовий
обов'язок і військову службу», від 19.06.2003 № 975-IV «Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Конвенцію
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352, Указу Президента
України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.06.2015 № 641.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства найважливішим стає
питання створення сучасних боєздатних професійно підготовлених Збройних Сил
України, які б за своєю структурою чисельністю і забезпеченістю відповідали
покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн світу.
Результати цієї роботи будуть залежати насамперед від розвитку у молоді
мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування національної
гідності, готовності стати на захист своєї Вітчизни. Адже військово-патріотичне
виховання є складовою цілісного виховання, формування у молоді моральних,
психологічних, фізичних і професійно-військових якостей, необхідних для збройного
захисту держави.
Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і
стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних
Силах України, набуття практичних навичок та якостей, необхідних майбутньому
воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.
Водночас допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання молоді
потребують більшої уваги з боку органів виконавчої влади, військкоматів, науковців.
Необхідно вдосконалювати інформаційне забезпечення з питань військовопатріотичного виховання.
ІІ. Мета та основні завдання Програми.
Метою Програми є поліпшення допризовної підготовки і військо-патріотичного
виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади,
координація діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи.

Основними завданнями Програми є:
реалізація основних питань удосконалення допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді;
забезпечення взаємозв'язку навчання, виховання, розвитку і психологічної
підготовки молоді до захисту Вітчизни;
формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності,
готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту
національних інтересів України;
формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної
обстановки, уміння на цій основі самостійно та адекватно оцінювати події, що
відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні
обороноздатності країни;
узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту
Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського
народу;
удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової
справи;
формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідним рівнем
фізичної підготовленості та витривалості;
створення системи шефських зв'язків військових частин і вищих військових
навчальних закладів з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна
підготовка, взаємодія з ветеранськими та іншими громадськими організаціями
патріотичного спрямування;
підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді,
формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української
держави і служби в Збройних Силах України, здійснення конкурсного відбору
кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження військової
служби за контрактом;
планування всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування
позитивного сприйняття військової служби із залученням до цієї роботи зацікавлених
структурних підрозділів Гребінківської міської ради;
узгодження дій органів Гребінківської ОТГ з органами військового управління,
правоохоронними органами, силами цивільного захисту щодо цілеспрямованої
підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та
бойових традиціях українського народу.
ІІІ. Шляхи і засоби реалізації Програми.
Вирішення мети і основних завдань Програми можливе шляхом системної
реалізації запланованих завдань протягом 2018-2020 років та проведення заходів з
військово-патріотичної роботи із залученням зацікавлених кіл громадськості
Гребінківської ОТГ.
Військово-патріотична робота буде здійснюватися шляхом:
рекламування військової служби;
всебічної підтримки з боку органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування усіх рівнів, ветеранських та інших громадських і волонтерських

організацій, військово-патріотичних, молодіжних та дитячих об'єднань і клубів, метою
діяльності яких є формування громадянина-патріота;
належного рівня викладання початкової військової підготовки в освітніх закладах;
висвітлення героїко-патріотичної тематики в засобах масової інформації.
IV. Результати, очікувані від реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі
українських національно-історичних традицій;
сформувати у свідомості молодих громадян необхідність захисту держави;
всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки;
покращити навчально-матеріальну базу з допризовної підготовки;
забезпечити добір кандидатів на посади викладачів допризовної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації;
запровадити проведення районних змагань з військово-прикладних видів спорту і
цивільної оборони.
V. Фінансування Програми
Загальний обсяг фінансування Програми становить 452 тис. грн. Фінансування
Програми здійснюється за кошти бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади при наявності коштів в бюджеті.
VІ. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на
відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради та районний
військовий комісаріат.
Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради та районний
військовий комісаріат виступають відповідальними виконавцями, несуть
відповідальність за виконання Програми та щороку до 15 грудня інформують
Гребінківську міську раду про результати її виконання.
Контроль за ходом виконання Програми здійснює Гребінківська міська рада.
VIІ. Основні заходи Програми.
Термін
Відповідальні
Зміст заходів
виконанвиконавці
ня
1. Розроблення науково-практичної методології аспектів військово-патріотичного
виховання
Надавати методичну допомогу загальноосвітнім
Відділ освіти
навчальним закладам Гребінківської ОТГ з
2018-2020 виконавчого комітету
1.1.
вивчення предмета «Захист Вітчизни» та
роки
Гребінківської
військово-патріотичного виховання
міської ради
Вивчати, узагальнювати та поширювати кращий
Відділ освіти
позитивний досвід роботи викладачів предмета 2018-2020 виконавчого комітету
1.2.
«Захист Вітчизни» щодо організації військово- роки
Гребінківської
патріотичного виховання
міської ради
№
з/п

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Впроваджувати гурткову роботу військовопатріотичного напрямку та вивчення основ
Відділ освіти
військової справи з учнями 5-11-х класів
2018-2020 виконавчого комітету
загальноосвітніх навчальних закладів за
роки
Гребінківської
програмами, розробленими Полтавським
міської ради
ОІППО ім. М.В. Остроградського
Проводити науково-практичні семінари,
конференції за участю педагогічних працівників
Відділ освіти
з питань викладання предмета «Захист
2018-2020 виконавчого комітету
Вітчизни» та організації військовороки
Гребінківської
патріотичного виховання учнів у
міської ради
загальноосвітніх навчальних закладах
2. Організація військово-патріотичного виховання у навчальних закладах
Визначити посадових осіб, відповідальних за
стан викладання предмета «Захист Вітчизни» і
Відділ освіти
військово-патріотичне виховання та організацію
виконавчого комітету
2018 рік
взаємодії і координації між органами місцевої
Гребінківської
виконавчої влади, навчальними закладами,
міської ради
військовими частинами
Відділ освіти
Проводити добір кандидатів на посади
виконавчого комітету
викладачів предмета «Захист Вітчизни», їх
2018-2020
Гребінківської
методичну підготовку, курси підвищення
роки
міської ради,
кваліфікації
Гребінківський РВК
Провести роботу щодо обладнання та
оформлення навчальних кабінетів з предмета
Відділ освіти
«Захист Вітчизни», створення матеріальновиконавчого комітету
технічної бази (озброєння, боєприпаси і
2018-2020
Гребінківської
військове майно, відповідно до норм) і
роки
міської ради,
належних умов для набуття теоретичних знань
Гребінківський РВК
та практичних навичок під час проведення
класних і навчально-польових занять
Забезпечити вивчення предмета «Захист
Вітчизни» обсягом не менше 70 годин у
Відділ освіти
навчальних закладах усіх категорій,
2018-2020 виконавчого комітету
використовуючи навчальні години, які
роки
Гребінківської
передбачено варіативною частиною
міської ради
навчального плану
Створити в місті базовий навчальний заклад з
Відділ освіти
допризовної підготовки і військововиконавчого комітету
патріотичного виховання та розробити
2018-2020
Гребінківської
проведення на їх базі обов'язкових
роки
міської ради,
щоквартальних семінарів чи відкритих уроків з
Гребінківський РВК
предмета «Захист Вітчизни»
Організувати військово-шефську роботу
2018-2020 Відділ освіти
начальників гарнізонів, командирів військових роки
виконавчого комітету

частин з навчальними закладами по організації
допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді

Гребінківської
міської ради,
Гребінківський РВК
Відділ освіти
Систематично проводити тематичні заходи,
виконавчого комітету
спрямовані на увічнення безсмертного подвигу
2018-2020 Гребінківської
2.7. народу у Другій світовій війні за участю
роки
міської ради,
представників ветеранських організацій,
Гребінківський РВК
учасників бойових дій
Керівники ЗНЗ
Відділ освіти
виконавчого комітету
Організовувати навчально-тематичні екскурсії
2018-2020 Гребінківської
2.8. та екскурсійні поїздки за маршрутами козацької
роки
міської ради,
та військової слави українських героїв
Гребінківський РВК,
Керівники ЗНЗ
Проводити районні та брати участь в обласних
Відділ освіти
етапах Всеукраїнських історико-краєзнавчих
виконавчого комітету
2018-2020
2.9. акцій (експедицій) учнівської молоді
Гребінківської
роки
«Пам'ятати. Відродити. Зберегти», «Моя
міської ради,
Батьківщина - Україна»
Керівники ЗНЗ
Проводити тематичні заходи, присвячені пам'яті
Відділ освіти
загиблих воїнів, які віддали своє життя за
виконавчого комітету
незалежність і територіальну цілісність України, 2018-2020 Гребінківської
2.10
проявили героїзм у бойових діях під час
роки
міської ради,
проведення антитерористичної операції на
Гребінківський РВК,
Сході України
керівники ЗНЗ
Відділ освіти
виконавчого комітету
Організувати проведення молодіжних акцій,
2018-2020 Гребінківської
2.11 флешмобів, спрямованих на популяризацію
роки
міської ради,
військово-патріотичного виховання молоді
Гребінківський РВК,
керівники ЗНЗ
Відділ освіти
Проводити у загальноосвітніх навчальних
виконавчого комітету
закладах району по закінченню вивчення
2018-2020 Гребінківської
2.12
предмета «Захист Вітчизни» 5-ти денні військо- роки
міської ради,
польові збори, військово-спортивні свята
Гребінківський РВК,
керівники ЗНЗ
Відділ освіти
Організовувати та проводити районний і брати
виконавчого комітету
участь в обласному етапі Всеукраїнської
2018-2020
2.13
Гребінківської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
роки
міської ради,
«Сокіл» («Джура»)
керівники ЗНЗ
3. Військова, психологічна та медична підготовка юнаків до служби в лавах Збройних
Сил України та інших військових формуваннях
3.1. Організовувати та проводити навчально-польові 2018-2020 Відділ освіти

збори із виконання навчальної вправи зі
роки
стрілецької зброї з учнями навчальних закладів.

виконавчого комітету
Гребінківської
міської ради,
Гребінківський РВК

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на
обладнання сучасними технічними засобами
класів військової підготовки з метою військовопрофесійного навчання, моральноВідділ освіти
психологічної підготовки, набуття навичок
виконавчого комітету
поводження зі зброєю та бойовою технікою
2018-2020
3.2.
Гребінківської
учнівської молоді Гребінківської ОТГ для
роки
міської ради,
подальшої служби у Збройних Силах України,
Гребінківський РВК
Національної гвардії України, в органах поліції
та інших збройних формуваннях, призначених
для захисту незалежності та територіальної
цілісності України
Відділ освіти
Організовувати та проводити міські змагання з
виконавчого комітету
військово-прикладних видів спорту із
2018-2020
3.3.
Гребінківської
залученням молодіжних громадських
роки
міської ради,
організацій
Гребінківський РВК
Організовувати та проводити медичний огляд
юнаків призовного віку під час приписки та
підготовки до призову на стокову військову
службу. Вжити заходи щодо покращення якості 2018-2020 Гребінківська ЦРЛ,
3.4.
проведення диспансеризації з метою раннього роки
ЦПМСД
виявлення захворювань для подальшого
оздоровлення юнаків до досягнення призовного
віку
Здійснювати контроль за оздоровленням у
період між припискою та призовом громадян,
2018-2020 Гребінківська
3.5. яких визнано такими, що потребують
роки
ЦРЛ,ЦПМСД
обстеження, лікування та медичного
оздоровлення
4. Популяризація військової служби в суспільстві, створення позитивного іміджу
української армії в засобах масової інформації
Організовувати роботу щодо висвітлення у
Відділ освіти
засобах масової інформації заходів,
виконавчого комітету
спрямованих на посилення військово2018-2020 Гребінківської
4.1.
патріотичного виховання молоді, формування роки
міської ради,
справжніх духовних цінностей, національної
Гребінківський РВК,
свідомості
ЗМІ міста
Організовувати роботу щодо створення
Відділ освіти
відповідних тематичних рубрик та публікацій 2018-2020 виконавчого комітету
4.2.
матеріалів про воїнів-учасників
роки
Гребінківської
антитерористичної операції, членів їх сімей та
міської ради, місцеві

активістів громадських організацій, волонтерів

ЗМІ
Відділ освіти
Висвітлювати заходи Програми на сайті
виконавчого комітету
2018-2020
4.3. Гребінківської міської ради, сторінках районної
Гребінківської
роки
газети “Гребінчин край”, телестудії “Гребінка»
міської ради, місцеві
ЗМІ
Організовувати роботу щодо створення циклу
теле- і радіопередач, спрямованих на розвиток
Відділ освіти
української ідентичності, роз'яснення історичної
виконавчого комітету
правди, формування у молоді почуття
2018-2020
4.4.
Гребінківської
патріотизму та відчуття належності до
роки
міської ради, місцеві
національної спільноти, сприйняття її норм і
ЗМІ
цінностей та забезпечення висвітлення заходів
Програми
Відділ освіти
Організовувати роботу щодо проведення
виконавчого комітету
виступів учасників антитерористичної операції, 2018-2020
4.5.
Гребінківської
волонтерів, політичних та громадських діячів у роки
міської ради, місцеві
теле- і радіопередачах
ЗМІ
5. Створення нових та утримання в належному стані існуючих культурно-історичних
об'єктів патріотичного спрямування
Відділ освіти
Сприяти встановленню в навчальних закладах
виконавчого комітету
району меморіальних дощок з метою увічнення 2018-2020
5.1.
Гребінківської
пам'яті випускників, які загинули на
роки
міської ради,
незалежність і територіальну цілісність України
Гребінківський РВК,
Активізувати діяльність пошукових загонів
Відділ освіти
(гуртків) щодо вивчення бойового шляху воїніввиконавчого комітету
земляків Другої світової війни, воїнів2018-2020
5.2.
Гребінківської
інтернаціоналістів, що виконували свій
роки
міської ради,
обов'язок у Республіці Афганістан, учасників
Гребінківський РВК,
АТО
Відділ освіти
Створити (поновити) музеї, музейні кімнати,
виконавчого комітету
2018-2020
5.3. куточки героїко-патріотичного напрямку у всіх
Гребінківської
роки
навчальних закладах Гребінківської ОТГ.
міської ради,
ЗДО, керівники ЗНЗ
Залучати молодь до участі у впорядкуванні
Відділ освіти
меморіальних комплексів, пам'ятників,
2018-2020 виконавчого комітету
5.4.
братських могил, інших поховань захисників
роки
Гребінківської
Вітчизни
міської ради
6. Взаємодія органів Гребінківської міської ради з органами військового управління,
правоохоронними органами, силами цивільного захисту населення з питань військовопатріотичного виховання
Проведення науково-практичних конференцій, 2018-2020 Відділ освіти
6.1.
семінарів, засідань «круглих столів» з питань
роки
виконавчого комітету

військово-патріотичного виховання із
Гребінківської
залученням представників громадських
міської ради,
військово-патріотичних організацій за участю
Гребінківський РВК,
представників місцевого самоврядування,
РО ТСОУ
органів військового управління,
правоохоронних органів, сил цивільного захисту
населення
Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на
Відділ освіти
видання друкованих матеріалів (пам'яток,
2018-2020 виконавчого комітету
6.2. листівок, плакатів) з метою популяризації
роки
Гребінківської
служби у Збройних Силах України, цивільного
міської ради
захисту та безпеки життєдіяльності населення
Відділ освіти
Проводити місячники оборонно-масової роботи
виконавчого комітету
і військово-патріотичного виховання, дні
2018-2020 Гребінківської
6.3.
цивільного захисту та тижні безпеки у
роки
міської ради,
навчальних закладах Гребінківської ОТГ
Гребінківський РВК,
РС УДСНС
Проводити тематичні зустрічі
Відділ освіти
військовослужбовців Збройних Сил України та
виконавчого комітету
2018-2020
6.4. інших військових формувань із учнівською
Гребінківської
роки
молоддю навчальних закладів Гребінківської
міської ради,
ОТГз метою пропаганди військової служби
Гребінківський РВК
РОЗРАХУНОК
фінансування для забезпечення виконання заходів, передбачених
Програмою реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 20182020 роки
№
2018 2019 2020 Джерело
Найменування заходу
з/п
тис.грн тис.грн тис.грн фінансування
Улаштування кабінетів «Захисту
Вітчизни»: тирів у навчальних
закладах, поточні ремонти кабінетів
Гребінківського РВК, придбання для
1
навчальних закладів і
80,0 50,0 50,0
Гребінківського РВК: комплектів
плакатів, навчальних посібників,
25,0 25,0 15,0
Кошти
агітаційного матеріалу для
бюджету ОТГ
рекламування військової служби за
контрактом.
Придбання макетів стрілецької зброї
2
20,0 25,0 25,0
та боєзапасів
Придбання навчально-тренувальної
3
10,0 15,0 15,0
стрілецької зброї та набоїв до неї.
Проведення тренувальних стрільб з
6
10,0 12,0 15,0
бойової зброї

7

Придбання засобів індивідуального
захисту: протигази, медичні аптечки,
дозиметри, ЗЗК

Всього:
Міський голова

20,0
5,0
10,0
5,0

10,0
-

10,0
-

185,00 137,00 130,00

452,00 тис.
грн.

В. Колісніченко

Додаток 2
Типові напрямки фінансування Комплексної програми підготовки молоді до
військової служби на 2018-2020 роки
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Найменування заходу
Перевезення
призовників,
кандидатів на військову службу
за контрактом, призваних за
мобілізацією
громадян
до
обласного збірного пункту (м.
Полтава) та безпосередньо до
військових
частин
для
проходження
військової
служби.
Виплата одноразової
матеріальної допомоги особам,
які уклали контракт на службу в
Збройних Силах України.
Виготовлення бланкової
продукції, забезпечення
канцелярським приладдям для
проведення заходів призову,
приписки, відбору на військову
службу за контрактом, призову
за мобілізацією.
Виготовлення матеріалів
агітації, щодо
військової служби за
контрактом в Збройних Силах
України (плакати, біл-борди,
банери інша агітаційна
продукція).
Рекламування військової
служби в Збройних Силах
України у засобах масової
інформації.
Обладнання
у
військовому
комісаріаті
стаціонарного
агітаційного
пункту
на
військову
службу
за
контрактом.
Придбання типових мобільних
агітаційного пунктів.
Проведення поточних ремонтів
фасаду та приміщень призовної

Потреба в
коштах
всього
(тис. грн.)

у т.ч. по роках
2018 рік

2019 рік

2020 рік

90

20

30

40

30

10

10

10

9

3

3

3

15

5

5

5

-

-

-

-

15

15

-

-

15

15

-

-

45

25

10

10

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

дільниці, агітаційного пункту
військових комісаріатів.
Придбання комп'ютерної та
копіювальної
техніки,
її
обслуговування на призовну
дільницю
для
підготовки
оформлення особових справи,
ведення обліку, проведення
психологічного
тестування
(відбору)
кандидатів
на
військову службу.
Забезпечення
автомобільним
транспортом:
для проведення розшукових
заходів
громадян,
які
ухиляються від призову,
проведення роз'яснювальних
агітаційних
заходів
щодо
військової
служби
за
контрактом.
Забезпечення
заходів
безкоштовного
медичного
огляду, аналізів, додатково
обстеження.
Вручення подарункових наборів
та
проведення
урочистих
проводів до лав Збройних Сил
України.
Забезпечення
проведення
навчально-польових зборів з
учнями 10-11 класів (намети,
харчування,
навчальноматеріальна
база:
форма,
спальні мішки, берці, макети
стрілецької зброї, мін тощо).
Обладнання кімнати зберігання
зброї у військовому комісаріаті.
Всього

Міський голова
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