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Про організацію та проведення заходів Єдиного стрілецького дня

Відповідно до статей 6, 13, 27 та 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів України «Про оборону України», «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 476/2016 «Про 
затвердження Положення про територіальну оборону України» та з метою 
якісного проведення заходів в межах «Єдиного всеукраїнського стрілецького 
дня» 14 березня 2020 року з військовозобов’язаними підрозділів територіальної 
оборони, підвищення рівня підготовки підрозділів територіальної оборони, 
поглиблення теоретичних знань військовозобов’язаних, володіння штатною 
зброєю та виконання нормативів зі стрілецької зброї, згуртованості та 
злагодженості підрозділів територіальної оборони при виконанні 
функціональних завдань за призначенням 
зобов’язую:

1. Рекомендувати військовому комісару Біловодського районного 
військового комісаріату (надалі - РВК) Мажуліну О.І.:

1.1 провести Єдиний всеукраїнський стрілецький день 14 березня 2020 
року з військовозобов’язаними підрозділів територіальної оборони з метою 
підвищення рівня підготовки підрозділів територіальної оборони, поглиблення 
теоретичних знань військовозобов’язаних, володіння штатною зброєю та 
виконання нормативів зі стрілецької зброї, згуртованості та злагодженості 
підрозділів територіальної оборони;

1.2 здійснити сповіщення військовозобов’язаних підрозділу територіальної 
оборони щодо залучення їх до участі у Єдиному всеукраїнському стрілецькому 
дні 14 березня 2020 року;

1.3 організувати підготовку навчально-матеріальної бази та військового 
стрільбища до проведення занять з тактичної, вогневої підготовки та виконання 
стрільб зі стрілецької зброї військовозобов’язаними підрозділу територіальної 
оборони відповідно до Курсу стрільб зі стрілецької зброї;

1.4 визначити керівника стрільб. Заняття проводити з безумовним 
виконанням вимог Курсу стрільб і встановлених заходів безпеки, високим 
станом дисципліни військовозобов’язаних;
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1.5 керівнику стрільб перед проведенням стрільб провести заняття з 
військовозобов’язаними по заходах безпеки при поводженні з вогнепальною 
зброєю. Військовозобов’язаних, які не засвоїли правила та вимоги безпеки, до 
стрільби не допускати;

1.6 керівнику стрільб забезпечити пожежну безпеку під час проведення 
заходу, у разі виникнення надзвичайних ситуацій звертатися до начальника 
Біловодського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України у Луганській області.

2. Рекомендувати генеральному директору КНП «Біловодська 
багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради Чередниченку Р.В. 
забезпечити медичний супровід проведення Єдиного всеукраїнського 
стрілецького дня та чергування медичного працівника під час проведення 
заходу.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник, в.о. голови 
райдержадміністрації Вадим МУРАТОВ


