від 29 березня 2017 року

№ 146-р

Про реалізацію у 2017 році заходів
щодо проведення Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
"Сокіл" ("Джура") у навчальних закладах
області

Відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні", на виконання Указу Президента України від
12 червня 2015 року № 334 "Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді", наказу Міністерства освіти і науки
України від 14 листопада 2016 року № 1363 "Про проведення у
2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри "Сокіл" ("Джура")" та з метою патріотичного виховання
учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування
активної громадянської позиції та готовності до захисту Вітчизни, об’єднання
зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
громадськості щодо поліпшення національно-патріотичного виховання
підростаючого покоління:
1. Утворити обласний штаб з організації та проведення 7-11 червня
2017 року ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри "Сокіл" ("Джура").
2. Затвердити:
склад обласного штабу з організації та проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")
згідно з додатком;
план заходів щодо організації та проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")
(далі – план заходів), що додається.
3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в області, головам районних державних
адміністрацій, рекомендувати міським головам, задіяним у проведенні Заходів:
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1) забезпечити виконання плану заходів;
2) про результати проведеної роботи проінформувати управління освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 02 червня 2017 року та
15 грудня 2017 року.
4. Управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації:
1) забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри "Сокіл" ("Джура");
2) надати інформації про виконання даного розпорядження першому
заступнику голови обласної державної адміністрації Коваленку С.П. до
16 червня 2017 року та 25 грудня 2017 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

Додаток
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
29 березня 2017 № 146-р

СКЛАД
обласного штабу з організації та проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
"Сокіл" ("Джура")
Керівники обласного штабу:
КОВАЛЕНКО
Сергій Петрович

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

-

перший заступник голови обласної ради (за
згодою)

Заступник керівників обласного штабу
ТАБОРАНСЬКИЙ
Володимир Петрович

- начальник управління освіти, науки, молоді та
спорту облдержадміністрації

Члени обласного штабу:
ЖИВОТОВСЬКА
Валентина Григорівна

- директор департаменту культури, туризму та
культурної спадщини облдержадміністрації

КАРПОВ
Валентин Євгенович

-

КОНДРАШЕНКО
Сергій Григорович

- начальник головного управління Національної
поліції в області

КОРЕЦЬКА
Людмила Вікторівна

-

КУЧЕР
Ярослав Олександрович

- військовий комісар обласного військового
комісаріату

головний отаман Кіровоградської обласної
громадської організації "Центральний
Козацький Округ" (за згодою)

директор комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
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Продовження додатка
ЛЕБІДЬ
Валерій Вікторович

-

голова окружної пластової старшини
Кіровоградської округи ПЛАСТу –
Національної скаутської організації (за згодою)

ЛІСОТА
Андрій Андрійович

-

директор комунального закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді"

МАЛАМЕН
Генадій Сергійович

-

голова Кіровоградського осередку Всеукраїнської громадської організації "Сокіл" (за
згодою)

МИРОНЮК
Віталій Григорович

- начальник управління ДСНС України в області

ПІКУЛІН
Віталій Володимирович

- командир військової частини 2336

РИБАЛЬЧЕНКО
Олег Миколайович

- директор департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

СОЛТИК
Юрій Миколайович

- заступник начальника управління інформаційної діяльності облдержадміністрації

ТИТЕНОК
Надія Мустафаївна

-

голова Кіровоградської обласної організації
Товариства сприяння обороні України в області
(за згодою)

ШЕНДЕРОВСЬКА
Олена Анатоліївна

-

голова обласної громадської організації
Кіровоградський кіш Українського дитячоюнацького товариства "Січ" (за згодою)

ШИШКІН
Сергій Миколайович

-

заступник начальника управління ЦК
Товариства сприяння обороні України в області
(за згодою)

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

С.ЛОБАНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
29 березня 2017 № 146-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
"Сокіл" ("Джура")

1. Організувати роботу щодо проведення у навчальних закладах області
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")
(далі – гра "Джура").
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад, сільські ради об’єднаних територіальних громад
Протягом 2017 року

2. Організувати роботу гуртків козацько-лицарського виховання "Джура"
у навчальних закладах.
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад, сільські ради об’єднаних територіальних громад
Протягом 2017 року

3. Проводити навчально-тренувальні вишколи, таборування учнівської
молоді спільно з громадськими козацькими організаціями, військовими
комісаріатами.
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських
рад, сільські ради об’єднаних територіальних громад,
обласний військовий комісаріат, військова частина 2336,
громадські організації (за згодою)
Протягом 2017 року
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4. Забезпечити участь військовослужбовців військової частини 2336 у
проведенні семінарів-практикумів національно-патріотичного спрямування та в
організації проведення обласного етапу гри "Джура".
Обласний військовий комісаріат, військова частина 2336
Квітень-червень 2017 року

5. Провести шкільні етапи гри протягом квітня 2017 року, І (районний,
міський) етап гри у формі 3-5-денного таборування протягом травня.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад,
сільські ради об’єднаних територіальних громад
Квітень-травень 2017 року

6. Провести обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри "Сокіл" ("Джура") у формі 5-денного таборування.
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації
07-11 червня 2017 року

7. Забезпечити участь кращих козацьких роїв навчальних закладів
області, переможців І (районного, міського) етапу гри в обласному етапі
"Джура".
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад,
сільські ради об’єднаних територіальних громад
07-11 червня 2017 року

8. Забезпечити виготовлення та придбання для роїв гри "Джура"
роздатково-інформаційних матеріалів, канцтоварів.
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації
До 01 червня 2017 року

9. Забезпечити належний громадський порядок у місцях проведення гри
"Джура" та проживання учасників в наметовому містечку на території
комунального закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді".
Головне управління Національної поліції в області,
управління ДСНС України в області
07-11 червня 2017 року
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10. Забезпечити належне медичне обслуговування учасників роїв гри
"Джура".
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
07-11 червня 2017 року

11. Забезпечити висвітлення заходів, передбачених програмою гри
"Джура", у засобах масової інформації.
Управління інформаційної діяльності облдержадміністрації
07-11 червня 2017 року

12. Організувати
програмою гри "Джура".

методичне

забезпечення

заходів,

передбачених

Комунальний заклад "Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського"
07-11 червня 2017 року

_______________________

