
УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
                                     

                                                             

 

НАКАЗ 

__11.11.2016_________                                                                                      № _440_ 

 

Про проведення військово-спортивних  

змагань з вогневої підготовки  

«Снайпер столиці» серед команд 

загальноосвітніх навчальних закладів району 

 

         На виконання  листа Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського  університету імені  Бориса   Грінченка  від 14.09.2016 №256,  

відповідно до плану заходів міського Координаційного центру  з військово-

патріотичного виховання та оборонно-масової роботи та  з нагоди 25 річниці 

створення збройних сил України  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести районні змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці»  

24.11.2016 серед команд закладів освіти на базі гімназії  № 178 та сш № 52. 

2. Директорам гімназії №178 Красюк Л.Є. та сш № 52 Шевченку В.М. 

створити належні умови для  проведення районних змагань. 

3.Голові методичного об’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни» 

Чехместруку Л.І.: 

3.1. Довести до відома керівників шкільних команд умови проведення 

змагання. 

3.2. За результатами районних змагань визначити склад команди для участі 

у міських змаганнях. 

4. Методисту науково-методичного центру Ткаченко Г.Г. забезпечити 

проведення районних змагань та участь збірної команди району у міських 

змаганнях. 

5. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

5.1. Забезпечити участь шкільних команд у районних змаганнях та сприяти 

участі  у міських змаганнях учнів-переможців районного етапу. 

5.2. Призначити керівників команд та покласти на них відповідальність за 

збереження  життя і здоров’я  учнів  під час змагань та пересування містом.  

5.3. Провести з керівниками та учнями цільові інструктажі із записом у 

відповідних журналах. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста науково-

методичного центру Ткаченко Г.Г. 

 

 

В.о начальника                                        Н.Кухарєва 

 



Додаток  

до наказу                            

управління     освіти  

Солом’янської районної                                                                                                                          

в місті Києві державної адміністрації 

_11.11.2016____№_440__ 

 

 

Суддівська  комісія  змагань «Снайпер столиці»                                                           

(гімназія № 178) 
 

 

Голова комісії: 

Лиходовський В.П. – викладач предмета «Захист Вітчизни»  ліцею №144. 
 

Склад комісії:  

1. Шинкаренко В.В. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сш № 149; 

2. Грицаєнко М.М. – викладач предмета «Захист Вітчизни» гімназія № 177; 

3. Капітан В.Б. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сш № 43; 

4. Гомонович О.М. – викладач предмета «Захист Вітчизни»  гімназії № 178. 

 

 

 

Суддівська  комісія  змагань «Снайпер столиці»                                                           

(сш № 52) 
 

 

Голова комісії: 

Чехместрук Л.І. – голова методичного об’єднання вчителів предмета «Захист 

Вітчизни». 
 

Склад комісії:  

1. Борозенець О.І. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сш №174; 

2. Сидоренко Ю.В. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сзш №12; 

3. Степанов О.В. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сзш №161; 

4. Кацалап  Г.В. – викладач предмета «Захист Вітчизни» сзш №229. 

  

 

 

 

 

 

 


