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Про підготовку та проведення
у 2018/2019 навчальному році
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри „Сокіл“ („Джура“)
Відповідно до статей 22, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р, Положення про
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру „Сокіл“ („Джура“),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845,
з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді:
1. Утворити обласний штаб з організації та проведення II (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“)
(далі – Гра) та затвердити його склад, що додається.
2. Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
забезпечити належну підготовку та проведення ІІ (обласного) етапу Гри
у формі 5–7-денного таборування в червні 2019 року.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад:
1) створити районні, міські та в об’єднаних територіальних громадах
штаби з організації та проведення І етапу Гри;
2) забезпечити організацію та проведення І (районного, міського
та об’єднаної територіальної громади) етапу Гри у формі 3–5-денного
таборування у квітні – травні 2019 року;
3) забезпечити участь рою-переможця І етапу в ІІ (обласному) етапі Гри.
4. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації, Департаменту культури
та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації,
рекомендувати Управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Черкаській області, Головному управлінню Національної поліції
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в Черкаській області, Черкаському обласному військовому комісаріату сприяти
організації та проведенню Гри.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю
на управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Голова

О. ВЕЛЬБІВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Черкаської обласної
державної адміністрації
08.04.2019 № 231
Обласний штаб з організації та проведення II (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“
(„Джура“)
ВЕЛЬБІВЕЦЬ
Олександр Іванович

– голова Черкаської обласної
адміністрації, керівник штабу

державної

ДАНИЛЕВСЬКИЙ
Валерій Вікторович

– начальник управління освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації,
заступник керівника штабу

ФІГУРА
Олександра Миколаївна

– директор Черкаського обласного Центру
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської
молоді Черкаської обласної ради, секретар
штабу (за згодою)
Члени обласного штабу:

ЗАХАРЕНКО
Олег Володимирович

– заступник військового комісара Черкаської
області (за згодою)

ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Максим Васильович

– начальник управління у справах сім’ї, молоді
та спорту Черкаської обласної державної
адміністрації

КОГУТ
Лариса Олексіївна

– засновник фонду „Час надії“, військовий
капелан Асоціації Професійних капеланів
України (за згодою)

КОЗИР
Віталій Вікторович

– керівник обласного осередку Всеукраїнської
Громадської організації „Сокіл“ (за згодою)

НАДТОЧІЙ
Роман Сергійович

– голова
Черкаського
відокремленого
підрозділу
Громадської
організації
„Молодіжний клуб Джура“ (за згодою)
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ПРОЦЕНКО
Олександр Анатолійович

– представник
Міжнародної
Федерації,
керівник Черкаського осередку Бойового
Гопака (за згодою)

ХІМІЧ
Валерій Васильович

– заступник начальника Головного центру
підготовки
особового
складу
Держприкордонслужби
з
соціальногуманітарного та морально-психологічного
забезпечення (за згодою)

ШАВРАЦЬКИЙ
Юрій Анатолійович

– інструктор з організаційно-масової роботи
Черкаської обласної організації Товариства
сприяння обороні (за згодою)

ШЕВЧУК
Віктор Володимирович

– завідувач Центру національно-патріотичного
виховання
„Смілянська
Січ“,
Отаман
Смілянської
сотні
ім. Василя
Бурки
українського вільного козацтва, голова
громадського
формування
з
охорони
громадського порядку „Полин“, голова
Всеукраїнського
клубу
„Джура“
–
„Смілянські Джури“ (за згодою)

Начальник управління
освіти і науки Черкаської
обласної державної
адміністрації

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

