
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                                      ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

                                                          Н А К А З 
 

                                                      Зачепилівка 

 

16.04.2019                          № 79 
 

Про організацію та проведення 

стрільб і забезпечення виконання 

заходів безпеки в рамках  проведення  

3-денних навчально - польових  

зборів  з  учнями  11-х  класів  

закладів  освіти  району в                        

с. Башкірівка Чугуївського району 

Харківської області 

 

         На  виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

районної державної адміністрації від 19.03.2019  № 46 ««Про проведення 

навчально-польових  зборів з предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 

навчальному році», з метою виконання навчальної програми  предмету 

«Захист Вітчизни», підвищення вогневої виучки і вдосконалення навичок 

володіння заходами безпеки, наказую:  

 

       1. Провести заняття з вогневої підготовки з юнаками та дівчатами 11-х 

класів, які вивчають предмет «Захист Вітчизни» з практичним виконанням 

початкової вправи навчальних стрільб із АК-74 (вдень) на військовому 

стрільбищі полігона військової частини пп В-6220 с. Башкірівка Чугуївського 

району Харківської області. 

                                                                                                           24.04.2019 

        2. Відповідальними за дотримання учнями заходів безпеки під час 

переміщення та виконання стрільб призначити вчителів предмету «Захист 

Вітчизни»: 



 Лавроненка Петра Івановича, вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ; 

 Мартиненко Ігоря Віталійовича, вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 Бочарова Віктора Івановича , вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»; 

 Сахненка Дмитра Сергійовича, вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

                                                                                             24.04.2019 

3. Затвердити список учнів 11-х класів, які направляються для практичного 

виконання початкової вправи навчальних стрільб із АК-74 (вдень) на 

військовому стрільбищі полігона військової частини пп В-6220 с. Башкірівка 

Чугуївського району  Харківської області (додаток ). 

                                                                                                         24.04.2019 

4. Завідувачу районного методичного кабінету Бєляєвій А.І.: 

4.1.Здійснити організаційний супровід щодо виїзду юнаків та дівчат 11-х 

класів, які вивчають предмет «Захист Вітчизни»  в  с. Башкірівка 

Чугуївського району Харківської області для проведення занять з вогневої 

підготовки з практичним виконанням початкової вправи навчальних стрільб 

із АК-74 (вдень) на військовому стрільбищі полігона військової частини пп 

В-6220. 

5. Керівникам Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заваді А.А., 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І-- ІІІ ступенів –ДНЗ» Птиці І.І., Руновщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М., Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Загребельній Ю.М: 

5.1. Забезпечити явку учнів 11-х класів (дівчат і хлопців)   на 06.00  до відділу 

освіти, молоді та спорту для здійснення  організованого виїзду в     с. 

Башкірівка Чугуївського району Харківської області для проведення занять з 

вогневої підготовки  з практичним виконанням початкової вправи 



навчальних стрільб із АК-74 (вдень) на військовому стрільбищі полігона 

військової частини пп В-6220.  

                                                                                                                 24.04.2019 

5.2. Видати наказ по  закладу загальної середньої освіти про допуск учнів до 

бойових стрільб та закріплення відповідального  вчителя предмету «Захист 

Вітчизни» за забезпеченням виконання заходів безпеки учнів. 

                 До 24.04.2019 

5.3. Організувати проведення  інструктажу учнів перед проведенням стрільб 

із автомата АК-74 бойовими набоями. 

                   До 24.04.2019 

5.4. Провести необхідний інструктаж з техніки безпеки з учнями, 

керівниками груп, записати у відповідні журнали. 

5.5. Взяти під особистий контроль  проведення вчителями предмету «Захист 

Вітчизни» інструктажу учнів перед проведенням стрільб із автомата АК-74 

бойовими набоями та здійснення записів в «Журнал первинного, 

позапланового, цільового інструктажу учнів з безпеки життєдіяльності на 

заняттях з предмета «Захист Вітчизни». 

                  До 24.04.2019 

5.6. Для поїздки підготувати  наступні  супроводжуючі документи: 

- наказ по закладу загальної середньої освіти про допуск учнів до бойових 

стрільб та  закріплення відповідального вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

за забезпеченням виконання  заходів безпеки учнів; 

-  «Журнал первинного, позапланового, цільового інструктажу учнів з 

безпеки життєдіяльності на заняттях з предмета «Захист Вітчизни»; 

- список учнів  11-х класів навчального закладу для здійснення виїзду в  с. 

Башкірівка Чугуївського району Харківської області для проведення занять з 

вогневої підготовки  з практичним виконанням початкової вправи 

навчальних стрільб із АК-74 (вдень) на військовому стрільбищі полігона 

військової частини пп В-6220 .  

                                                                                                             24.04.2019 



6. Вчителям предмету «Захист Вітчизни»: 

6.1. Організувати вивчення техніки виконання вправи з стрільби  і виконання 

заходів безпеки при поводженні зі зброєю із прийняттям заліку. 

6.2. Відомості інструктажу представити старшому керівнику стрільб. 

6.3. Учнів, які не засвоїли навчальну програму до стрільб не допускати. 

6.4. Підготувати та надати звітну відомість про підсумки виконання вправи з 

стрільби  до відділу освіти , молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації. 

                                                                   До 02.05.2019 

7. Керівником  поїздки  до військової частини пп В-6220 с. Башкірівка  

Чугуївського району  Харківської області призначити вчителя предмету 

«Захист Вітчизни» Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівника 

районного методичного об'єднання вчителів предмету «Захист Вітчизни»  

Лавроненка Петра Івановича.  

        24.04.2019 

8. Керівникам Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заваді А.А. та 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І- ІІІ ступенів –ДНЗ» Птиці І.І. направити 

24.04.2019 до с. Башкірівка Чугуївського району Харківської області для 

підвозу учасників стрільб водія Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Кравчину Івана Павловича (автомобіль  ГАЗ 32213 АХ 6960 АЕ) та водія 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»  Бакало Івана Григоровича 

(автомобіль  ГАЗ 32213 АХ 8902 АЕ). 

      24.04.2019 

10. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту  

Скотаренко Т. О. забезпечити фінансування заходу згідно кошторису.  

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти,молоді та спорту Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу  освіти, 

молоді та спорту                                                                                О.ПЕТРЕНКО 


