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Назустріч Дню Перемоги ПЛЕНУМ  РАЙКОМУ ТСО УКРАЇНИ
     Районна організація Товариства сприяння обороні України широко відзначила 65-річчя
визволення України від фашистських загарбників. У первинних організаціях, автошколі проведено
зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, а також військово-прикладні змагання. Відбулася
районна спартакіада допризовної молоді, інші заходи.
     На черзі - активна підготовка до 65-річчя Великої Перемоги. Саме цей напрямок був
центральним на пленумі райкому ТСО України. З доповіддю про майбутній славний ювілей
виступив член райкому оборонного товариства, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні
В. Д. Самофалов. Інша доповідь мала більш практичне значення для діяльності товариства: «Про
стан та шляхи удосконалення організаційної, оборонно-масової та військово-патріотичної роботи
в Хотинській районній організації ТСО України», з якою виступив голова райкому товариства Б. І.
Філіпчук.
     На пленумі відзначалося позитивне значення в активізації діяльності товариства місячників, які
щорічно проводяться до свят Перемоги та Дня Збройних сил України. Особливо це помітно у пер-
винних організаціях Колінківецького навчально-виховного комплексу, Перебиківецької,
Рукшинської та Ширівецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, де керівниками осередків В. О.
Бойко, І. Я. Пелепецький, О. С. Філіпчук, І. О. Колодрибський.
     Цікаво проходять вечори на військово-патріотичну тематику, уроки мужності з участю
ветеранів бойових дій у Великій Вітчизняній війні та Афганістані. Стало доброю традицією
проводити конкурси військово-патріотичної пісні. Голови осередків В. П. Паращук, І. М. Том'як,
В. Г. Безверхній ретельно готують такі заходи, тому вони мають позитивний ефект.
     Первинні організації міських навчальних закладів - гімназії, загальноосвітніх шкіл №1, №5 -
активно співпрацюють із Спілкою ветеранів Афганістану та Організацією ветеранів України.
Повчальною була екскурсія учнів цих шкіл до військового факультету Подільського державного
аграрно-технічного університету. Також відбулися поїздки до обласного краєзнавчого музею. Для
цього чимало зусиль доклали голови первинних організацій В. І. Юзько, А. В. Главацький, А. Ю.
Мітасов.
     Понад п'ятнадцять років очолює первинну організацію ТСО України при Шилівецькій ЗОШ В.
П. Паращук. Він на пленумі поділився досвідом своєї роботи. Зокрема, розповідаючи про
практику проведення уроків на патріотичні теми, навів такий приклад: після визволення нашого
краю від фашистських загарбників майже всі чоловіки Хотинщини були мобілізовані до Червоної
армії, а чимало сільчан вирішили теж допомогти фронту і вперше на Буковині організували збір
коштів на виготовлення танка. У сільраді і зараз зберігається подяка Верховного
головнокомандувача Червоної армії за цей патріотичний учинок. Ініціативу підтримали також інші
трудівники району, а потім - усієї області. До речі, ця бойова машина у складі першої гвардійської
танкової армії брала участь у штурмі Берліна.
     Голова первинної організації Недобоївецької ЗОШ В. Г. Безверхній - учасник бойових дій в
Афганістані. Він використовує в бесідах з допризовниками приклади свого бойового минулого.
     Прозвучали й критичні зауваження та конкретні пропозиції щодо поліпшення оборонно-
патріотичної роботи. Чому б, приміром, не відродити військово-спортивні ігри «Орля» та
«Зірниця». Також було побажання на подібні зібрання запрошувати заступників директорів шкіл з
виховної роботи. Вимогою часу є необхідність обладнати у кожному навчальному закладі куток з
правилами дорожнього руху, а автошкола райкому ТСОУ має надати їм методичну і матеріальну
допомогу у цій справі.
На пленум була запрошена група ветеранів війни, праці й оборонного товариства. Присутні з
увагою вислухали виступи О. О. Намока і О. П. Чернова.
У роботі пленуму взяв участь і виступив голова обласної організації ТСО України В. В.
Кравченко. Він уніс конкретні пропозиції з подальшого удосконалення організаційної, оборонно-
масової та військово-патріотичної роботи. Побажав успішного проведення місячника, при-
свяченого Дню Збройних сил України.
     З обговорених питань прийняті відповідні рішення. Затверджено також постанову про
підготовку і проведення звітно-виборних зборів у первинних осередках та районної конференції
ТСО України.
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