
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

Н А К А З 

 

27.03.2019 Зачепилівка                              № 51 
 

Про проведення І етапу 

Всеукраїнської дитячо - юнацької  

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») у 2018/2019 

навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406 (із змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 № 966 «Про проведення у 

2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», Умов проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), затверджених наказом Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 12.06.2015 № 305, зареєстрованих в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 

19.06.2015 за № 9/1471, ураховуючи лист Міністерства освіти і науки України 

від 02.10.2017 № 1/11-9988 про формування обласних (районних, міських) 

штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.10.2018 № 257 «Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)»,наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепиилівської районної 

державної адміністрації від 08.11.2018 року № 307 «Про проведення І етапу 

Всеукраїнської дитячо – юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура»), з метою активізації роботи з відродження й розвитку 

історичних, патріотичних та культурних традицій українського козацтва, 

виховання юних патріотів на засадах національної гідності, здорового способу 

життя, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку 

щодо захисту національних інтересів України, наказую: 

 

1. Провести 13 квітня 2019 року І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед учнів 8-10-х класів 

закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району. 



 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району: 

2.1. Провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки 

учнів до участі у І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

2.2. Забезпечити участь команди школи у І етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). При собі мати заявку 

на команду де вказано прізвище, імя по батькові учасника, дата народження, 

клас та відмітка лікаря; копія свідоцтва про народження учасника; довідка зі 

школи на кожного учасника із фотокарткою. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                        О. ПЕТРЕНКО  

 

 


