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Про організацію та проведення стрільб 
юнаками 11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів

Відповідно до програми «Захисту Вітчизни», з метою організованого 
проведення стрільб та забезпечення суворого дотримання заходів безпеки

НАКАЗУЮ :

1. Керівникам навчальних закладів І-ІІІ с т .:

1.1 Призначити відповідальними особами за збереження життя і здоров’я учнів 
під час переїзду на стрільби і назад та під час проведення стрільб вчителів 
«Захисту Вітчизни».

1.2 Організувати проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями, 
учасниками стрільб з обов’язковою реєстрацією в журналах встановленої форми.

1.3 Провести інструктаж з техніки безпеки щодо поводження зі зброєю до 
кожного учня з підписом та подати списки учнів у відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації у двох примірниках.

1.4 Забезпечити своєчасне прибуття юнаків 11 класів 11.05.2018 року під 
керівництвом вчителя «Захисту Вітчизни» в районний військовий комісаріат.

2. Вчителям «Захисту Вітчизни»:

2.1. Нести повну відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів у день 
проведення стрільб.



2.2. Забезпечити заходи безпеки в день проведення стрільб, провести бесіди з 
юнаками з ПДТ під час слідування на стрільби, проведення стрільб, повернення з 
них.

2.3. Провести додаткові заняття по прийомам і правилам виконання вправи, 
заходам безпеки для виконання вправи бойових стрільб та прийняти залік з цих 
тем.

2.4. Даний наказ довести до відома учнів.

3. Інженеру-механіку Якубцю P.A. забезпечити транспорт для перевезення учнів 
в Славутський район, с. Цвітоха у в/ч А- 1358.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу районним методичним 
кабінетом відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Румянцеву О.В.

Юрисконсульт 
З наказом ознайомлені

Головний спеціаліс J1. Крюкова

Якубець Р.А, 

Ткачук Т.П. 

Вітрук Т.М. 

Демчук P.O. 

Бізюк Л.С.

Румянцева О.В

Сопронюк ВА. 

Кравчук В.Г. 

Шелепнюк P.J1. 

Карчевська Л.Г. 

Колоднюк Б. В. 

Янкова P.O. 

Лисюк М А. 

Миронов М А . 

Балабей С.М. 

Кухар Т.В.

Березний Ю.М.

Яцков В.В. 

Лисюк O.A. 

Хом’як В.М. 

Кравець Г.П. 

Дручик С.В.




