
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
20.04.2018     м.Полтава     № 173 

27.04.2017     м. Полтава     № 173 
   

Про проведення ІІ обласного етапу  

Всеукраїнської  дитячо-юнацької 

військово-патріотичної  

гри «Сокіл» («Джура»)  

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за №1094/21406 та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278 «Про 

проведення у 2017/18 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою формування в 

учнівської молоді патріотичної свідомості, національної гідності, 

громадянських якостей та здорового способу життя 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести з 10 по 14 травня 2018 року на базі Полтавського обласного 

дитячого оздоровчого центру «Маяк» (с. Головач Полтавського району)            

ІІ обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

 

2. Затвердити склад організаційного комітету ІІ обласного етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(додаток 1). 

 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів освіти обласного підпорядкування та  професійної (професійно-

технічної) освіти направити команди-переможці І (районного, міського) етапу 

для участі у II обласному етапі гри. 

 



2 

 

         4. Директору Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Комісару С.В. провести фінансування заходу в межах фонду 

кошторисних призначень (додаток 2). 

5. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.) здійснити відповідні заходи та забезпечити належні 

умови для проведення ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної  гри  «Сокіл» («Джура»). 

 

 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки   О.В. Харченко 
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                                                                          Додаток 1 

до  наказу  Департаменту 

освіти і науки  

від 20.04.2018 № 173 
 

 

Склад 

організаційного комітету з проведення у 2018 році 

ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 
 

Голова  

оргкомітету  - Рибалко С.В., начальник управління позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти та правового забезпечення 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

 

Заступник  

голови оргкомітету  

- Комісар С.В., директор Полтавського обласного центру 

туризму і  краєзнавства учнівської молоді. 

 

Члени  

оргкомітету: - Безверхий О.А., завідувач організаційно-масового відділу 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді; 

 - Василенко В.І., голова Полтавської обласної організації         

ТСО України (за згодою); 

 - Воробйов В.В., заступник голови Полтавської обласної 

організації ТСО України – начальник відділу організаційно-

масової роботи та спорту (за згодою); 

 -  Марюхно Г.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи  Полтавського обласного центру туризму і  краєзнавства 

учнівської молоді; 

 - Сердюк Л.В., директор Полтавського обласного дитячого 

оздоровчого  центру  «Маяк» (за згодою). 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки                                   О.В. Харченко  

 

 

 

 


