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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДВРЖАВНА АД4IНI СТРАШЯ

РОЗШOРЯДЖЕН ня
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Про орzанiзацiю i провеdення
навчально-польо вuх з б opiB rпш пр$к-
muчнuх зuняmь з меduко-санimарноt
пidzоmовкu з учнялlu 11-ж toluciB 3OIII
LIII сmупенiв i НВК району, ВПУ
М71 лt. Кам'янка-Бузька mа
f,о броmвiрськоzо професiйноzо лiцею

Вiдповiдно до п.4 ст.27 Закону УкраiЪи
адмiнiстрацiТ", Закону УкраiЪи "Про вiйськовий
службу", "Концепцii допризовноi пiдготовки i
виховання молодi", cxB€lJIeHoT Указом Президента УкраiЪи вiд 25.10.2а02
J\Ъ948/2002, "Положень про допризовну пiдготовку i про пiдготовку
призовникiв з вiЙськово-технiчних спецiалъностеЙ" затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.11.2000 J\b1770,

розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ
вiд i 2.09.201б }tb419/02-08/16 "Про органiзацiю викладаннrI предмета "Захист
Вiтчизни" та вiйськово-патрiотичного вихованнrI молодi у навч€lJIьних
ЗаклаДах Кам'янка-Бузького раЙоrту у 2016117 навч€Lльному роцi", лиёта
Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy вiд 10.03.2017 J\Гs397, а
ТаКОЖ З Метою закрiплення вiйськових знань i набуття учнями практичних
навикiв з допризовноi пiдготовки:

1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузъкого районного вiйсъкового
KoMicapiaTy, нач€шIънику вiддiлу освiти Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiпiстрац)Т, дироктору ВГIУ Ns71 м. Кам'янка-Бузъка, директору
.Щобротвiрського професiйного лiцею :

1.1. Органiзувати проведення З-х денних навчilIьно-польових зборiв з
учнями l 1-х класiв Зош I-III отупенiв i нвк району, випускниками впу

tl

"Про мiсцевi державнi
обов'язок i вiйськову

вiйськово-патрiотичного

J\b71 м" Кам'янка-Бузъка та {обротвiрського професiйного лiцею.



|.2. Виконання початковоТ вгIрави з автомата Калашнiкова, МК
гвинтiвки боЙовими набоями органiзувати i провести на стрiльбищi
вiЙськовоТ частини Ь462З м. Кам'яннка-Бузька. Забезпечити чiтке
ДОТРИМаННЯ ПРаВил технiки безпеки пiд час виконання початковоi вправи.

2. Головному лiкарю Кам'янка-БузькоТ центрЕtпьноi районноi лiкарнi
ЗдiЙснити медичне забезпечення ylHiB шри проведеннi навчальних стрiлъб.

3. Начальнику вiддiлry освiти Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii,
директору BITY Ns71 м. Кам'янка-Бузька, директору !обротвiрського
професiйного лiцею забезпечити органiзовану i свосчасну доставку 1"rHiB 11-
Х Класiв ЗОШ I-III ступенiв i НВК району, випускникiв BITY J\Ъ71 м.
Кам'янка-Бузька та fiобротвiрського професiйного лiцею на стрiльбище
вiйськовоi частини А4623 м. Кам'янка-Бузька.

4. Начальнику Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львiвськiй областi
органiзувати охорону стрiльбища пiд час проведення стрiльб.

*

5. Нача_гlьнику вiддiлу освiти Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii;
директору впУ J\ъ71 м. Кам'яка-Бузька, директору ,Цобротвlрського
професiйното лiцею, головному лiкарю Кам'янка-Бузъкоi центральноТ
районноi лiкарнi органiзувати для дiвчат 11-х класiв Зош I-ш ступенiв i
нвК району, випускнИкiв ВПУ м71 м. Кам'янка-Бузька та !обрЬтвiрського
професiйного лiцею, практичнi заняття з медико-санiтарнот пiдготовки на
базi закладiв охорони здоров'я району.

6. Вiдповiдальнiстъ за збереження життя i здоров'я учнiв пiд час
проведення навчutльно-полъових зборiв покласти на вчителiв допризовноf
пiдготовки та директорiв шкiл.

7 - Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового
KoMicapiaTy, начальнику вiддiлу освiти Кам'янка-БузькоТ
райдержадмiнiстрацii, директорУ BITУ J\b71 м. Кам'янка-Бузька, директору
Щобротвiрського професiйного лiцею, головному лiкарю Кам'янка-ЬузькоТ
центр€шьноТ районноТ лiкарнi, iнформувати районну державну адмiнiстрацiю
про виконання даного розпорядженнrI до 25 квiтня 2017 року.

8. Контроль за виконанням розпорядження пойасти на керiвника
апарату райдержадмiнiстрацiТ Височанську Л.П.
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Голова B.I. Кирилич


