
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
08.04.201903.    м.Полтава№    № 134 74 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної 

гри „Сокіл” („Джура”) у 2019 році 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.11.2018 

№ 1/9-700 „Про проведення Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 

роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

„Сокіл” („Джура”)”, з метою подальшого розвитку форм і методів виховної 

роботи в роях та закладах освіти, відпрацювання шляхів підвищення престижу 

суспільно-корисної праці дітей та молоді, формування їх лідерських якостей, 

обміну передовим педагогічним досвідом 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Провести у травні 2019 року 1 обласний (заочний) підсумковий етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (далі –               

1 обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу). 

 

 2. Затвердити склад організаційного комітету 1 обласного етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу (додається). 

 

 3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів освіти обласного підпорядкування подати до організаційного комітету 

1 обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу матеріали учасників до 

15 квітня 2019 року. 

 

4. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.): 

 

4.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 1 

обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу. 
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4.2. Сформувати склад експертної комісії та подати на затвердження 

організаційному комітету 1 обласного етапу Всеукраїнського заочного 

конкурсу до 12 квітня 2019 року. 

 

4.3. Підбити підсумки 1 обласного етапу Всеукраїнського заочного 

конкурсу до 10 травня 2019 року. 

 

4.4. Подати до організаційного комітету 2 етапу Всеукраїнського 

заочного підсумкового конкурсу матеріали переможців 1 обласного етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу до 25 травня 2019 року. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В.  

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки          О.В. Харченко 
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Додаток  

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

 

 

Склад організаційного комітету 

 1 обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) 

 

Голова організаційного комітету: 

Ухань 

Олена Анатоліївна 

 начальник відділу позашкільної освіти, 

виховної роботи, координації роботи закладів 

вищої освіти, науки та інноваційної діяльності 

Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

 

Заступник голови організаційного комітету: 

Комісар  

Станіслав Вікторович 

 

 директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

Члени організаційного комітету: 

Безверхий  

Олександр Анатолійович 

 завідувач організаційно-масового відділу 

Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради 

 

Дубченко 

Михайло Вікторович  

 голова громадської організації ,,Сокіл 

(,,Джура”) в Полтавській області (за згодою) 

 

Марюхно 

Галина Василівна 

 

 заступник директора Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки                                   О.В. Харченко  

 
 

 


