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НАКАЗ

“ ОЬ  ” 201 р . '  № / / 3  _

м.Київ

Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016 -  2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 
2016 року № 1363 «Про проведення у 2016/2017 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)», відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року 
№ 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за 
№ 1094/21406 (зі змінами), та з метою патріотичного виховання учнівської 
молоді на засадах національної гідності, високої самосвідомості, активної 
громадянської позиції, здорового способу життя

НАКАЗУЮ:

1. Провести 20-22 червня 2017 року на базі Навчального полігону 
Державного підприємства «Мобільний рятувальний центр» ДСНС України 
(с. П ’ятихатки, Обухівський район) II (обласний) етап Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), далі -  Гра.

2. Керівникам місцевих органів управління освітою:

2.1. забезпечити участь команд у Грі; *

2.2. здійснити витрати на участь команди у Грі та відрядження її 
керівників і суддів;

2.3. забезпечити учасників Гри необхідним спорядженням;

mailto:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua


2.4. покласти відповідальність за життя і безпеку дітей у дорозі та під 
час проведення Гри на керівників команд.

3. Начальникові відділу освіти Обухівської райдержадміністрації 
Луцик Ю.С. створити належні умови для проведення Гри.

4. Директорові Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини» Нестерук Т.В:

4.1. забезпечити належну організацію та проведення Гри;

4.2. сформувати склад головної суддівської колегії та забезпечити її 
роботу.

5. Здійснити витрати на проведення Гри за рахунок коштів Комунального 
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту Осипенко Ж. Ж.
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Директор департаменту В.Б. Рогова

і


