Питання для підготовки до тестів з теми 5
«Статути гарнізонної та вартової служб»
1. Що таке варта?
2. Склад варти.
3. Види варт.
4. Склад варт.
5. Хто такий чатовий?
6. Що називається постом?
7. Види постів?
8. Яку смугу місцевості охороняє чатовий методом патрулювання?
9. Яким чином здійснюється охорона об'єктів чатовими?
10. Коли і де заряджається зброя у варті?
11. З якою швидкістю пересувається чатовий на посту?
12. Забезпечення варт озброєнням і боєприпасами?
13. Коли і по якій команді здійснюється заряджання і розряджання зброї варти?
14. Куди має бути направлений ствол зброї при заряджанні і розряджанні зброї?
15. За чиїми командами здійснюється заряджання і розряджання зброї?
16. Що таке пароль і коли він визначається?
17. Для чого призначається розвід варт?
18. Скільки часу дається на відпочинок після зміни варти?
19. Через який термін здійснюється зміна чатових на постах?
20. Хто здійснює виставлення чатових на нові пости і ті, що ліквідовані?
21. Хто має право залишати вартове приміщення?
22. Скільки часу дозволяється відпочивати чатовому у вартовому приміщенні?
23. Чатовий біля вартового приміщення.
24. Коли можна застосовувати силу і зброю без попередження?
25. Які команди подає чатовий перед тим як застосовувати зброю до
порушників?
26. Кому підпорядковується чатовий?
27. В чому полягає недоторканість чатового?
28. Хто має право змінити чатового на посту?
29. Що перевіряють вартовий та чатовий при прийомі та здачі поста?
30. Обов’язки чатового?
31. Яке положення зброї у чатового під час несення служби на посту?
32. Що заборонено чатовому?
33. На чиї запитання має відповідати чатовий?
34. Що повинен робити чатовий у разі його раптового захворювання?
35. Коли чатовий має право залишити пост?
36. Яким чином здійснюється зміна варт?
37. Через скільки годин змінюють чатового біля входу до вартового
приміщення?
38. Які приміщення передбачені в вартовому приміщенні?
39. Де у вартовому приміщенні зберігається зброя?
40. Де і яким чином здійснюється харчування варти?

