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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННД ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАlЦЯ
РОЗШОРЯДЖЕННЯ

м. Каtи'янка-Бузька

Про орzанiзацiю i провеdення навч(urьно-
польовах зборiв mg пршкmшчнOlх занялпь з
Med uко-санimарноii пidzоппо 8 Ktt з учнялrа
11-х l<llaciB ЗОШ bffI сrпуrаенiв i НВК
району, ВПУ JYb71 м. КамОянка-Бузt ка mа
fоброmвiрськоzо проф eciйHozo лi щею

Вiдповiдно п"4tsiдповiдно до п"4 ст.27 Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, Закону УкраТни пПро вiйсъковий обов'язок i вiйськову службу>,
Концепцii допризовноi пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi,
cxB€Lпeнoi Указом Президента УкраiЪи вiд 25.10.2002 Ns948l2002, Положень про
допризовну пiдготовку i про пiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних
спецiальностей, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд
30.1 1.2000 ]ю1770, рOзпорядження голови ЛъвiвськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii <про викладання предмета <<захист Вiтчизни>> у навчzшьних
закJIадах району у 201Bl20I9 навчzшьному роцi), листа Кам'янка-Бузького
районного вiйськового KoMicapiaTy вiд 12.03.20|9 м533, а також з метою
закрiплення вiйськових знанъ i набутrя уIнями практичних навикiв з
допризовноi пiдготовки :

1. ВiйСЬКОВОмУ KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйсъковЬго
KoMicapiaTy, начальникам вiддiлiв ocBiTй, директорам ВПУ J\b71 м. Кам'янка-
Бузька та !обротвiрського професiйного лiцею до 30.04.2019:

1.1. ОРГанiзУВати проведення 3-х денних навч€uIьно-польових зборiв з
у{нями 1 1-х класiв ЗОШ I-III ступенiв i НВК району, випускниками
м. Кам'янка-Бузька та Щобротвiрського професiйного лiцеЮ.

1 1-х класiв зош ВПУ Ns71

\.2, Викоilаltтlя lт:lчi:tт::.сýоТ вi]лjави з АКМ, Мк гвинтiвки бойовими
НабОЯМи органiз)*.:; , ] .].t,]..|i:,{,rI на сттliлъбищi вiЙськовоi частини А-462З
М. КаМ'яннка-Бузьь:а" l]aбe]fl;y{iiTи чiтлсе дотримання правил технiки безпеки пiд
час проведення навчальких стрiльб.

2" КерiвникаI\4 медич{-1].{х закладiв palioHy здiйснити медичне забезпечення
учнiв при l-Iроведеннi навчаjlънrтх стрiль6.
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3. Нача_гrьЕикам вiддiлiв освiти, директорам ВПУ J\Ъ71 м. Кам'янка-Бузъка
та Щобротвiрсъкого професiйного лiцею забезпечити органiзовану i своечасну
доставку ylHiB 11- х класiв ЗОШ I-III сryпенiв i НВК району, випускникiв ВПУ
Jt71 м. Кам'янка-Бузька та fiобротвiрсъкого професiйного лiцею на стрiльбище
вiйськовоi частин и А-462З м. Кам' янка-Бузька.

4. Нача-гrьник5z Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львiвськiй областi
органiзувати охорону стрiльбиттIа пiд час проведення стрiльб.

5. Нача_гrьЕикам вiддiлiв освiти, директорам ВПУ J\Ъ71 м. Кам'янка-Бузька
та-,Щобротвiрського професiйного лiцею орiанiзувати для дiвчат 11-х класiв
ЗОШ I-III ступенiв i НВК району, випускникiв ВПУ J\b71 м. Кам'янка-Бузька та
!ОбРОтвiрсъкого професiйного лiцею, практичнi заняття з медико-санiтарноТ
пiдготовки на базi закладiв охорони здоров'я.

6. Вiдповiдальнiсть за збереження життя i здоров'я учнiв пiд час
проведення навч€Llrьно-полъових зборiв покJIасти на вчителiв допризовноТ
пiдготовки та директорiв шкiл.

7. ВiйСьковому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiary, начальникам вiддiлiв освiти, директорам ВПУ J\b71 м. Кам'янка-
БУЗЬКа та !обротвiрського шрофесiйного лiцею, керiвникам медичних закладiв
РаЙОНУ, iнформувати районну державIIу адмiнiстраЦю про виконання даного
РОЗПОРяДхtенFIя Д,l_-, i; l,'_.'. ' l,.iд_V.

8. Контроль зa .I::liaiji,I-:1_-,,LIHяM розпорядження покласти
раионно1 державноI адмiнiстрацii вiдповiдно

функцiонапьних

на заступника
до розподiлуголови

Голова
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