ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 березня 2020 року

№________

Про організацію та проведення
навчально-польових зборів з учнями,
які закінчують вивчення предмета
“Захист Вітчизни” в 2020 році

Відповідно до пункту 4 статті 27 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, статей 8, 9 Закону України “Про військовий обов’язок
і військову службу”, Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002
“Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання”,
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
30.11.2000
№
1770
“Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку
призовників з військово-технічних спеціальностей”, з метою організованого
проведення у 2020 році навчально-польових зборів з учнями закладів загальної
середньої освіти району:
1. Відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
(далі райдержадміністрації) організувати та провести з учнями 11-х класів
закладів загальної середньої освіти Черкаського району, навчально-польові
збори за рахунок навчального часу згідно з програмою предмета “Захист
Вітчизни”, з 28 до 30 квітня 2020 року.
2. Відділу освіти райдержадміністрації:
1) організувати і провести 30 квітня 2020 року, спільно з Черкаським
міським об’єднаним військовим комісаріатом (за згодою), на базі Головного
центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України
імені генерал-майора Ігоря Момота з учнями 11-х класів закладів загальної
середньої освіти, навчальні стрільби з автомата згідно з програмою предмета
“Захист Вітчизни”.
2) забезпечити спільно з сільськими головами (за згодою) перевезення
учнів до місця проведення занять і навчальних стрільб та в зворотному
напрямку на автотранспорті, обладнаному згідно з вимогами, призначивши
відповідальних за безпеку життєдіяльності учнів;
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3)
поінформувати Департамент освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації про організацію та проведення навчально-польових
зборів до 15.05.2020.
3.
Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та
покладаю на відділ освіти райдержадміністрації і Черкаський об’єднаний
міський військовий комісаріат.

Заступник голови
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