
               
ЗАТВЕРДЖУЮ 

              Начальник Миколаївського гарнізону 
              капітан 1 рангу  В.М.ДОГОНОВ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
проведення урочистих заходів з нагоди 25-ї річниці Дня Збройних Сил України ТА Дня волонтера 

у Миколаївському гарнізоні 
 
 

№ 

п/п 
Перелік заходів 

Дата 

проведення 
Місце проведення Хто залучається 

Представництво 

органів 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування 

1.  

Проведення спортивних змагань з 

нагоди 25-ї річниці Дня Збройних Сил 

України 

За планами 

командирів 

частин 

Підшефні школи 

Особовий склад 

військових частин 

гарнізону 

Представники 

Миколаївської 

ОДА, 

Миколаївського 

голови 

2.  

Проведення  презентації військових 

частин.  

(показ озброєння та військової техніки 

– за погодженням) 

 

3.12 - 

4.12.2016 

11.00 -16.00 

 

Обласний палац 

культури, прилегла 

територія  

 

Особовий склад 

військових частин 

гарнізону 

 

Голова 

Миколаївської 

ОДА, голова 

Миколаївської 

облради, міський 

голова 



№ 

п/п 
Перелік заходів 

Дата 

проведення 
Місце проведення Хто залучається 

Представництво 

органів 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування 

3.  

Урочисті збори за нагоди  25-ї 

річниці Збройних Сил України та Дня 

волонтера, церемонія нагородження та 

святковий концерт (Обов'язкова 

присутність Командирів військових 

частин, або осіб що їх заміщують) 

 
 

 

4.12.2016 

15.30 -16.00 

 

Обласний палац 

культури, прилегла 

територія  

 

Командири частин їх 

заступники, Особовий 

склад військових частин 

гарнізону 
 Прапороносна група з 

Державним прапором 

України – в/ч А3163; 

Прапороносна група з 

прапором ВДВ - в/ч В4174; 

Прапороносна група з 

прапором ВМС ЗС України  - 

в/ч А3130; 

Прапороносна група з 

прапором ПС ЗС України – 

в/ч В2137; 

Прапороносна група з 

прапором СВ ЗС України – 

в/ч В3416; 

Прапороносна група з 

прапором Морської піхоти 

ВМС ЗС України – в/ч 

А2802; 

Голова 

Миколаївської 

ОДА, голова 

Миколаївської 

облради, міський 

голова 

4.  
Робота військових оркестрів біля 

військової техніки  

3.12.2016 

11.00 -16.00 

 

Обласний палац 

культури 

Оркестри військових 

частин 

(в/ч В4174; в/ч 3130;в/ч 

А2802) 

 

5.  
Організація роботи польової кухні. 

 

3.12 - 

4.12.2016 

11.00 -16.00 

вул. Соборна від 

проспекту 

центральний до 

ОДК 

Особовий склад в/ч 

В4174; 
 



№ 

п/п 
Перелік заходів 

Дата 

проведення 
Місце проведення Хто залучається 

Представництво 

органів 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування 

Суднобудівників 

 

6.  
Урочисті збори. 

 

05.12.2016 

 

військові містечка 

частин 

Особовий склад 

військових частин  

Запрошення 

волонтерів 

7.  

Урочисті прийоми керівним складом 

ветеранів війни, учасників АТО та 

представників волонтерських 

організацій.  

За планом 

військових 

частин 

гарнізону 

військові містечка 

частин  

Особовий склад 

військових частин 

гарнізону 

 

8.  

Відвідування поранених учасників 

АТО, ветеранів війни, військової 

служби та праці, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні. 

За планом 

військових 

частин 

гарнізону 

Військовий 

шпиталь 

 м. Миколаїв 

Командири та 

заступники командирів 

військових частин 

 

9.  

Дні відкритих дверей у військових 

частинах для учнівської та 

студентської молоді, цивільного 

населення з проведенням оглядових 

екскурсій,  показом військової техніки 

та ознайомленням з умовами 

військової служби і побуту. 

За планом 

військових 

частин 

гарнізону 

військові містечка 

частин 

Особовий склад 

військових частин 

гарнізону, школярі, 

студенти 

 

10.  
Участь військовослужбовців-учасників 

АТО в уроках мужності в цивільних 

навчальних закладах. 

За планом 

військових 

частин 

гарнізону 

Підшефні школи, 

ВУЗи 

м. Миколаїв 

Військовослужбовці-

учасники АТО 
 

11.  
Перегляд стрічок «Аеропорт»,  «Рейд» 

 

05.12.2016 

06.12.2016 

Мультиплекс (Сіті 

центр по вул. 

Садовій), «Пионер» 

Військовослужбовці та 

члени їхніх родин, 

особовий склад 

строкової служби 

Час показу буде 

доведено 

додатково 



№ 

п/п 
Перелік заходів 

Дата 

проведення 
Місце проведення Хто залучається 

Представництво 

органів 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування 

12.  
Благодійний концерт Жіночого 

концертного батальйону до дня 

Збройних Сил України 

08.12.2015 

16.00-18.00 

Миколаївський 

обласний палац 

культури 

Військовослужбовці та 

члени їхніх родин 
(Військовослужбовці з 

квітами) 

Голова 

Миколаївської 

ОДА, голова 

Миколаївської 

облради, міський 

голова 

 
 
Заступник начальника Миколаївського гарнізону з виховної роботи 
капітан 2 рангу                                                       О.М.КОВАЛЕНКО 


