"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на зборах Ради Асоціації
«Кадетська співдружність»
«31» __січня__ 2017 р.
ПЛАН РАБОТИ
Всеукраїнської Асоціації «Кадетська співдружність» 2017 рік.
План роботи Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» (далі - Асоціація) спрямований настворення сталої системи
підготовки до державної служби як військового, так і цивільного спрямувань з дитинства, вихованню національно свідомої, патріотично
налаштованої, високоосвіченої особистості з лідерськими якостями, здатної приймати масштабні рішення та відповідати за них; правовий
та соціальний захист і підтримку членів Асоціації; створенню умов для широкого об’єднання випускників суворовських військових
училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Основні напрямки Проектів Асоціації:
 пропаганда загальнолюдських цінностей, повага до прав та свобод іншої людини;
 ініціювання пропозицій та їх реалізація щодо втілення мети Асоціації;
 організація та сприяння в проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, прес-конференцій, спрямованих на
реалізацію мети Асоціації;
 видання щоквартального журналу для навчальних закладів з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання;
 видання (надання допомоги у виданні) книг, посібників, брошур, плакатів щодо пропаганди системи підготовки до державної служби
як військового, так і цивільного спрямувань з дитинства;
 сприяння в організації військо-патріотичного виховання, зустрічей з відомими людьми, ветеранами та випускниками;
 сприяння в проведенні Спартакіад серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;
 організація та сприяння в проведенні культурно-освітніх заходів, виставок, творчих вечорів, конкурсів;
 розвиток осередків Асоціації в регіонах України та надання допомоги в їх практичній діяльності;
 надання консультативної допомоги, підтримка випускників та ветеранів в здійсненні їх професійної діяльності;
 здійснення волонтерських заходів з підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до
законодавства України, випускників суворовських військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою – учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції на Сході України), українських громадян Донецької та
Луганської областей;






розширення співробітництва з міжнародними та іноземними громадськими організаціями проукраїнського спрямування в питаннях
реалізації мети Асоціації.
Надання допомоги у встановленні комунікацій між випускниками СВУ, ВЛ, ЛПВФЛ, в організації і проведенні їх зустрічей. Збір
інформації про їх випускників та налагодження їх взаємодії та кооперації з метою реалізації місії Асоціації, а також в інтересах їх
соціального і правового захисту.
Популяризація системи підготовки до державної служби з дитинства. Вивчення історії кадетських навчальних закладів, пошукова
робота. Надання методичної допомоги керівництву середніх загальноосвітніх навчальних закладів кадетського типу і підтримка
обдарованих ліцеїстів.
Інформування про діяльність Асоціації, становленні та розвитку системи середніх загальноосвітніх навчальних закладів щодо
підготовки до державної служби з дитинства. Підтримка зв'язку з об'єднаннями випускників інших військових училищ в Україні,
ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою, державними і громадськими організаціями і фондами, які сприяють
виконанню місії та основних завдань Асоціації.
№№
зп

Найменування заходу

1

2

Термін
проведення

Місце проведення

3
4
Організаційнізаходи
Проведення зборів Ради Асоціації.
1 раз на місяць
Військовий ліцей
ім. І.Богуна (за
погодженням)
Подання необхідних звітних документів про роботу лютий - березень
Асоціації «Кадетська співдружність» в державні і щоквартально
органи.
Провести перереєстрацію Асоціації «Кадетська лютий
співдружність» в Міністерстві юстиції і державних
органах.

Відповідальний за
виконання
5

I.

1

2

3

4

5

Подання необхідних документів до ІГ Громадської
Ради МО України щодо включення Асоціації до
складу нової Громадської Ради МО України.
Сприяння у відкритті Донецького ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою.

Голова Ради,
Виконавчий директор
Виконавчий директор
Бухгалтер
Виконавчий директор
Бухгалтер
Юрист

До 17 січня 2017
р.

Виконавчий директор
Юрист

лютий-вересень
2017 р.

Голова Ради,
Виконавчий директор,
члени Ради

Відмітка
про
виконання
6

1

2
II.
I.

3
Основні заходи

5

Робота з відокремленими підрозділами Асоціації

1

Уточнити керівників відокремлених підрозділів
Асоціації з метою координації їх роботи.

лютий

2

Залучення членів відокремлених підрозділів
Асоціації в Києві і по Україні в акції «незабуті
могили».
Складання і звірка загального списку випускниківчленів відокремлених підрозділів Асоціації і
уточнення списків випускників СВУ, ВЛ та ліцеїв з
ПВФП.

Протягом року

3

4

Військовий
ім. І.Богуна

ліцей Виконавчий директор,
члени Ради, керівники
відокремлених
підрозділів
Члени Ради, керівники
місцевих
відділень
(осередків)
Керівники відокремлених
підрозділів, Виконавчий
директор

січень-березень

4

Організація оповіщення відокремлених підрозділів
про проведення суворовських (ліцейських) заходів,
11-го збору випускників в травні 2017р,
святкування 74-ї річниці створення Київського
СВУ- Київського ВЛ в листопаді 2017р. в м.Києві.

Протягом року

Військовий
ім. І.Богуна

ліцей Виконавчий директор

5

Сприяння в проведенні зустрічей випускників
інших
СВУпротягом
року
(уточнити
координаторів випускників інших СВУ і дати
заснування їх училищ).

Протягом року

Військовий
ім. І.Богуна

ліцей Голова Ради

6

Проведення
конференції
представників
відокремлених підрозділів.
Встановлення взаємодії з керівництвом військових
ліцеїв в обласних центрах і організація шефства над
ліцеїстами.

Травень

Військовий
ім. І.Богуна

ліцей Виконавчий директор

7

Протягом року

Керівники відокремлених
підрозділів,Виконавчий
директор
член Ради Солодкий Р.

6

1
8

9

10

11

1
2
3
4
5

6

2
3
4
Отримання, узагальнення та відправка до
Щомісяця
секретаріату Асоціації інформації про заходи, що
проводяться в відокремлених підрозділах, її
розміщення на сайтах і "Електронному віснику".
Проведення виїзних засідань відокремлених Протягом року
підрозділів- протягом року (при плануванні
відряджень членів ради, обов'язково проводити
зустрічі з активістами).
Організація роботи відокремлених підрозділів по
Постійно
збору матеріалів про кадетських корпусах, які
розміщувалися на території України, про історію та
сучасність кадетської освіти. Створення місцевих
музеїв.
Інформування відокремлених підрозділівАсоціації,
Щомісяця
її членів про рішення Ради Асоціації через сайти і
Електронний вісник.
II.
Робота з випускниками
Сприяння в проведенні ювілейних зборів
27 травня
Військовий ліцей
випускників за погодженням з організаторами.
ім. І.Богуна
Надання допомоги в проведенні зустрічі ветеранів.
28 травня
Військовий ліцей
ім. І.Богуна
Участь у заходах, присвячених 74-річниці КвСВУ- До 24 листопада Військовий ліцей
КВЛ.
ім. І.Богуна
Організація зустрічей випускників з ліцеїстами.
1 раз на місяць Військовий ліцей
ім. І.Богуна
Проведення зустрічей з координаторами за
Щомісяця
Військовий ліцей
випусками з метою уточнення бази даних і
ім. І.Богуна
координації роботи при організації зустрічей
випускників і щорічних зборів.
Уточнення контактних даних всіх випускників СВУ
Постійно
Військовий ліцей
та ВЛ, що зареєструвалися на сайтах і в секретаріаті
ім. І.Богуна
Асоціації, їх систематизація для швидкого прямого
розсилки новин та іншої інформації.

5
Виконавчий
директор,
відокремлених
підрозділів
Керівники відокремлених
підрозділів,
члени Ради
Виконавчий
директор,
Члени Ради, керівники
відокремлених
підрозділів
Виконавчий
директор,
адміністратори сайтів
Рада Асоціації,
Виконавчий директор
Рада Асоціації,
Виконавчий директор
Рада Асоціації,
Виконавчий директор
Виконавчий
директор,
робоча група
Виконавчий директор

Виконавчий директор

6

1
7
8

9

2
3
Розсилка по всій базі контактів "Електронних 1 раз на місяць
вісників" і іншої інформації Асоціації.
Організація нагородження випускників СВУ (ВЛ) –
Постійно
учасників та ветеранів АТО, які найбільш
відзначилися нагородами Асоціації
Організація виробництва і продажу сувенірної До зборів та
продукції
ювілеїв

4

5
Виконавчий директор
Рада
Асоціації,
відокремлених
підрозділів
Виконавчий директор

III.
Популяризація Кв СВУ-КВЛ.
Робота з КВЛ, іншими військовими ліцеями і ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою.
1

2

3
4

Участь керівництва Асоціації в заходах, що
проводяться в КВЛ і інших ліцеях:
 початок навчального року;
 урочиста клятва ліцеїстів;
 день училища - ліцею;
 день ЗС України;
 день Святого Миколая;
 день Захисника Вітчизни;
 «останній дзвоник»;
 випуск
Надання допомоги ліцеям з посиленою військовофізичною підготовкою в організації навчальновиховного процесу.
Лобіювання інтересів ВЛ при внесенні змін до
законодавчих і підзаконних актів.
Вручення подяк Асоціації ліцеїстам КВЛ і
ліцеїстам інших ліцеїв з ПВФП «Кращому серед
кращих».

1 вересня
18 жовтня
24 листопада
6 грудня
19 грудня
14 жовтня
20-30 травня
20-30 червня
Постійно

Постійно
Протягом року

Військовий ліцей
ім. І.Богуна,
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою

Рада Асоціації,
Виконавчий директор
керівники відокремлених
підрозділів

Військовий ліцей Рада Асоціації,
ім. І.Богуна,
Яцина В.І.
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою
Рада Асоціації
Військовий ліцей Рада Асоціації, керівники
ім. І.Богуна,
відокремленихпідрозділів
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою

6

1
5

2
Зустрічі з ліцеїстами, присвячені Дню створення
КвСВУ-КВЛ і зустрічі за участю випускників.

6

Участь в роботі педради КВЛ.

7

Вітання ветеранів зі святами і ювілеями, участь в Протягом року
похоронах.

8

Проведення лекцій з офіцерами і викладачами КВЛ 1 раз в квартал
(інших ЛПФП) з питань кадетської освіти та
виховання.

9

Надання допомоги в проведенні
військових ліцеїв України.

10

Відображення на сайтах основних заходів щодо Протягом року
взаємодії Асоціації з військовими ліцеями і ліцеїв з
УВФП України.
Випуск «Кадетського журналу».
1 раз в квартал
Березень,
червень,
вересень,
грудень
Підготовка та відправка від Асоціації вітальних До
ювілейних
адрес військовим ліцеям і ліцеям з ПФП Українидо дат
ювілейних дат
Організувати привітання активістів Асоціації з Протягом року
днем народження або нагородженням.
Організація взаємодії з кадетськими центрами Протягом року
розсилки інформації за кордоном.

11

12

13
14

3
Жовтеньлистопад
За планом КВЛ

Спартакіади Лютий-вересень

4
Військовий
ім. І.Богуна
Військовий
ім. І.Богуна

5
ліцей Голова Ради, робоча
група,
Виконавчий
директор
ліцей Голова Ради
Рада
Асоціації,
Виконавчий директор

Військовий ліцей
ім. І.Богуна,
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою
Військовий ліцей
ім. І.Богуна,
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою

Рада Асоціації,
члени Ради

Рада Асоціації,
Солодкий Р.

Виконавчий
Чеповий І.

директор,

Яцина В.І.

Рада
Асоціації,
Виконавчий директор
Рада
Асоціації,
Виконавчий директор
Виконавчий директор

6

1
15

16

17

18

1

2

3

4

5

2
3
4
Складання інформаційних бюлетенів - електронних 1 раз на місяць
вісників про роботу Асоціації та їх цільова
розсилка.
Пошук активних випускників СВУ (ВЛ) в Протягом року
соціальних мережах, вихід з ними на контакт,
залучення їх в роботу Асоціації.
Налагодження
партнерських
відносин
із Протягом року
зарубіжними кадетськими організаціями. Вивчення
досвіду роботи зарубіжних кадетських організацій і
кадетських навчальних закладів.
Участь у роботі Громадської Ради при МО України
За планом
Київ
роботи
Громадської
Ради при МО
України
IV.
Військово – патріотична робота
Надання допомоги в проведенні Всеукраїнського
березень
Військовий ліцей
конкурсу військово-патріотичної пісні.
ім. І.Богуна

5
Виконавчий директор

Надання допомоги в участі команди Збройних сил
України в Всесвітніх кадетських іграх (Індонезія,
2017) та сприяння залученню ліцеїстів в них
Сприяння увіковіченню пам’яті випускників, які
віддали життя за незалежність та територіальну
цілісність України (встановлення пам’ятних
табличок, знаків, тощо).
Спільно з ГО ''Громадянський Корпус'' організувати
виконання
проекту
''Історична
зупинка'',
відвідування школярами Луганщини автобусом
місць бойової слави в Луганській області.
Створення в ліцеях пошукових груп для
налагодження зв’язку з випускниками

Рада асоціації

Червень
Протягом року

Протягом року

січень-березень

Члени Ради, Виконавчий
директор
Член Ради Сазонов Р.,
Виконавчий директор
Солодкий Р.

Котеля Т.М.,
Тараненко С.І.

Члени Ради, керівники
відокремлених
підрозділів
За окремим планом

Члени Ради Асоціації,
ГО
''Громадянський
Корпус''
Члени Ради, керівники
відокремлених
підрозділів

6

1
6

2
Організація зустрічей випускників з ліцеїстами.

3
1 раз на місяць

7

Проведення лекцій з офіцерами і викладачами КВЛ 1 раз в квартал
(інших ЛПФП) з питань військово-патріотичного
виховання, пропагування військової служби.

8

Готувати подання на МО України про навічне
зарахування військовослужбовців до списків
військових ліцеїв з посиленою військовою
підготовкою.

4
Військовий ліцей
ім. І.Богуна
Військовий ліцей
ім. І.Богуна,
Ліцеї з посиленою
військовою
підготовкою

Протягом року

5
Виконавчий
директор,
робоча група
Рада Асоціації,
члени Ради

Голова Ради, Виконавчий
директор

Участь Асоціації у волонтерському русі
1

2

3
4

5

Участь на запрошення Лисичанської міської ради
ветеранів та виконкому міської ради в міських
заходах, присвячених 30-річчю Лисичанської
міської організації ветеранів України.
Допомога у проведенні конкурсу школярів
Луганщини ''Моя поліція мене захистить'' (спільний
проект з ГУ НП в Луганській області та НВК
''Гарант'')
Участь у відкритті ''Музею жінки''

21 лютого

Участь
у
благодійному
щоквартальному
паломницькому проекті ''Три Лаври''. Відвідування
групами дітей з Луганської області СвятоУспенських Святогірської, Києво-Печерської та
Почаївської
Лавр.
Спільно
з
УПЦ
та
Департаментом освіти ЛОДА.
Оказати допомогу у проведенні до Великодня
виставки дитячих художніх робіт ''Десять
заповідей''

До 30 березня

міський
Палац Солодкий Р.
культури,
Лисичанськ

березень

Лисичанськ

березень

Галерея мистецтв, Солодкий Р.
Сєверодонецьк
Святогірськ, Київ, Члени Ради,
Почаїв
Солодкий Р.

16 квітня

м. Кремінна

Солодкий Р.

Члени Ради,
Солодкий Р.

6

1
6

2
Організація серії виставок дитячих художніх робіт
''Музей ангелів'' (''Музей на крилах'') у ліцеях з
посиленою
військово-фізичною
підготовкою
України.
Спільно з Департаментом освіти Луганської ОДА,
ліцеєм м. Кремінна організувати проведення
щорічного
обласного
конкурсу
школярів
Луганщини
''Чому
я
поважаю
професію
військового''.

3
Протягом року

квітень

м. Кремінна

8

За підсумками конкурсу організувати спільно з
Військовим ліцеєм ім. І.Богуна відвідування Києва
переможцями щорічного обласного конкурсу
школярів Луганщини ''Чому я поважаю професію
військового''.

травень

Військовий ліцей Члени Ради,
ім. І.Богуна
Яцина В.І.,
(за погодженням)
Солодкий Р.

9

Спільно з ГО ''Громадянський Корпус'' прийняти
участь у реалізації проекту ''Трудовий десант''
(трудова допомога Луганщині з боку вихованців
ліцеїв з посиленою військовою підготовкою, по 2030 чол. з кожного училища).

Липень-серпень

10

Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу
''Слава героїням!'' до Дня захисника Вітчизни.

11-12 жовтня

Старобільськ

11

Спільно з МОН та МБУ ''Центр національного
відродження'' взяти участь у ІІІ Форумі
патріотичних справ ''Ми - українці!''.

14-16 жовтня

Київ

13

Організація нагородження випускників СВУ (ВЛ) –
учасників та ветеранів АТО, які найбільш
відзначилися нагородами Асоціації

Постійно

7

4
5
Ліцеї з посиленою Члени Ради,
військовою
Солодкий Р.
підготовкою
Члени Ради,
Солодкий Р.

Члени Ради Асоціації,
ГО
''Громадянський
Корпус''

Члени Ради Асоціації,
ГО
''Громадянський
Корпус''
Члени Ради,
Солодкий Р.
Рада Асоціації,
керівники відокремлених
підрозділів

6

1

2

3
V.

1
2
3

4

Музей Кв СВУ, ВККК

4

Робота в проектах Асоціації

За
окремим Військовий ліцей
планом
ім. І.Богуна
Кадетський діловий клуб
За
окремим
планом
Спільно з Національним агентством України з За
окремим Державний ліцейпитань державної служби та Державним ліцеєм- планом
інтернат
з
інтернатом з посиленою військово-фізичною
посиленою
підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г.
військовоХаритоненка взяти участь у створення освітньої
фізичною
програми "Основи державної служби" для
підготовкою
військового ліцею.
"Кадетський
корпус" імені І.Г.
Харитоненка
Центр обміну з закладами кадетського типу за За
окремим
кордоном
планом
Голова Ради Асоціації «Кадетська співдружність»

5

Сазонов Р.
Глова І.
Голова
Національного
агентства
України
з
питань
державної
служби,
Чеповий В.,
генерал-майор
Свідлов Ю.І.
Солодкий Р.

В. Чеповий

6

