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Про реа.пiзачiю у 2018 роцi заходiв щодо
проведен ня ВсеукраТнськоТ дитя чо-юнацькоi
вiйськово-патрiотlтчноi гри <<Сокiл> (оДкурао)
у навчапьних закладах району

Вiдповiдно до Закону Укра'iни <Про сприяннJl соцiа:lьному становJIенню
та розвитку молодi в УкраiЪi>, Ita викончtншl Указу Президеrrта УкраiЪи
вiд l2 червня 2015 року Nэ 334 <Про заходи щодо полiпшення нацiона,rьнопатрiотичного виховання дiтей та молодi>>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 18 вересня 2017 року Л! 1278 <Про проведеннJl у 2017 /2018
навч.lльному роцi вiйськовьпатрiотичноi rри <<Сокiл> (,ДжураrD,

голови йласноi дерхавяоi адмiнiстрацii вiд 17 жовтня
2017 року Ns 5l7-p <Про реалiзацiю у 2018 роцi заходiв щодо проведенюI
розIrоряджен}ur

ВсеукраiЪськоi дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри <.tСокiл> (<Джуро)
у навчальних закладах областi> та з метою патрiотлг.пtого виховання учнiвськоТ
молодi на засадtiх козацько-Jlицарських традицiй, формlъання аrсп,rввоi
громадянськоi позицii та готовностi до з:жlrсту Вiтчизни, об'еднання зусиль
мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого сirмоврядуванIr-яl та
громадськостi щодо полiпшення яацiона:lьно-па,грiотичного виховання
пiдроста.rочого поколiння

:

l. Утворити районний штаб органiзацii та проведенюr у травяi 2018 року

I районного етапу ВсеукраТнськоТ дитячо-юнацькоi вiйськово-па,трiотич ноТ гри
<Сокiл> (<.Щжlрu).
2. Затвердити:

) склад районного штабу з органiзацii та проведення у TpaBHi 20 1 8 року
I районного еталу Всеукра'rЪськоТ дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри
<Сокiл> (<,Щжура>) згiдно з додатком;
2) план заходiв цодо органiзацii та проведення рйонного етатry
Все),краiЪськоi дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри <Сокiл> (<Джуро)
(далi - rrлан зЫодiв), що додаеться.
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3. Вiллiлу освiти райдержадмiнiстрацii:

l) забезпечити координацiю роботи з пйготовки та

проведеннJl
I районного етапу ВсеукраlЪськоi дитячо-юнацькоi вiйськово-па,трiотичноТ гри
<CoKin (<,Щжуроl);

Z)

iнфорr,тувати управлiння освiти. на}ти, vолодi та спорry
облдержадмiнiстрацii до 01 червнJl та 14 грудrrя 2018 року про проведену
робоry.
4. Контроль за виконzlнням дzrного розпорядження покласти на лершого
заступника голови райдерхадмiнiстрацii Нестерова С. А.

Першпй засryпвик голови
райоrrноi деряtавноi адмiнiстрачii

с.нЕстЕров
И

ЗАТВЕРДЖЕЕО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ район ноТ
державноi адмiнiстрацii
30 жовтня 2017 Nэ 242-р

склАд
рйонного штабу з органiзацii та проведення

I (районного) етатry

ВсеукраiЪськоi дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноi
гри <CoKin (<[жураl)

голова штабу

.ЩАНШIrvШ
Вiкгор

Васильович

-

начальник вiддiлу освiти
райдержадмiнiстрачii

застyпник головrr штабу

мотАс

Михайло Iванович

-

головний спецiалiст вiддiлу освiти
райдержадмiнiстралir

Члени штабу:

евс€свА

-

кАсяник

-

А,rла Леонiдiвна

Олександр Петрович

меl одист з виховноТ роботи вiддiлу освiти
райдержадмiнiстрацiТ

вчитель предмету (Захист Вiтчизни))
вiльшанськот загальноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв

опря
Василь Щмицlович

-

рАдовА

-

tIЕIшЛЬНI,trФю.tri

-

тgгяна Валентинiвна
Петро Iванович

чмир
Сергiй Iванович

-

директор Вiльшанського центру дитячоТ та
юнацькоi творчостi
керiвrтик районноТ координацiйноi рали з
питань нацiонально-па,tрiотичного виховання

вiйськовий KoMicap районного вiйськового
KoMicapiary
головний спецiалiст вiддi,ту освiти
райдержадмiнiстрацii

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноi адмiнiс,грацii
З0 жовтня 2017 Nч 242-р

IUIЛНЗАХОДВ

щодо органiзацiТ та проведення I райоrтного етатry Всеукраiнськоi
дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноТ гри <<Сокiш> (<Д;кура>)

1. Органiзувати робоry щоло проведенЕя у навчirпьнrтх закладах району
Всеукраihськоi дитячо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноТ гри <<Сокiл>> (<Джуро)
(далi - гра <[жlро>).
вiддiл ocBir и райдержалмьiстраuii
KBiTeHb - травепь 2018 року
2. Органiзувати робоry rypTKiB козацько-лицарського вихованЕя <,Щжура>
у навчапьних закJIадах району.
вiдлiл освiти райлержалмiнiс грачiт
ПрOгяюм 2018 року

3. Провош.rти навчапьно-тренува,rьнi вишколи, таборування учнiвськоi

молодi спiльно з вiйськовиv KoMicapiaToM.
Вiдцiд освiти райдержадмiвiстрацij,
райоfiий вiйськовий KoMicapia г
ПрOгягом 2018 року

4. Провести шкiльнi етапи гри, I районний етап гри у формi 3-5 денного
таборування.
Райдержадмiнiстрацй,
вiлдiл освiти ра йлерж4лм iH icTpa uii.
селищна та сiльськi ради
KBiTcHb травень 2018 року

5. ЗабеЗцечити }л{асть кращого козацького рою, переможця I районного
етапу гри в обласному етапi <<.Щжура>.
iстрачiя. вiддiл освiти
райдержадtлiнiстрачii,
Чорвень 20l8 року
Райдержалм

iH

6. Забезпецлти належний громадський порядок у мiсlцх проведен}rrr гри
r,fflcлla>> та проживzlн}u ласникiв в наме говому мiстечку.

'

Вiльшанське вiддiлення Головапiвського

2

вiддiлу полiцii ГУ НП

в

Кiровоrралськiй

областi
Травень 2018 року

7. Забезпечrп,r належне медичне обслуговуванIrя уrасникiв роiЪ гри

(Ддура)).

Вiльшанська цонтра.rьна районна лiкарпя
Травень 20l8 року

8.

Органiзувати методичне забезпечеItня зzrходiв, передбачених

програмою гри (Ддурa)).

Вiльшанський цеЕц) дитячоi та юнацькоi
творчостi
Червень 2018 року

