
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

Н А К А З 

 

15 квітня 2019 Зачепилівка                              № 72 
 

Про підсумки 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 Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2018 № 845, наказу Міністерства науки і освіти від 

04.09.2018 № 966 «Про проведення у 2018/2019 навчальному році 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)», Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 

29.01.2019 № 14 «Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2019 році», наказу 

відділу освіти, молоді та спорту від 01.04.2019 № 115 «Про проведення І етапу 

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

у 2018/2019 навчальному році» 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, 13 квітня 2019 року на 

базі Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено І етап гри.  

У грі взяли участь чотири  команди із Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Зіньківщинсьої ЗОШ І-ІІІ ступенів, Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Чернещинського НВК. Рої змагалися у конкурсах «Впоряд», «Відун», 

«Рятівник», «Стрільба», «Спортивна смуга перешкод», «Туристська смуга 

перешкод» та «Добре діло».  

Виходячи із висновків журі,  наказую: 

 

1. Нагородити переможців І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» Грамотами відділу освіти, 

молоді та спорту: 

I місце  – рій «Молода Січ» Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

II місце – рій «Лицарі» Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 



III місце – рій «Січовики» Зіньківщинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

За перемогу у конкурсі «Впоряд» - рій «Молода січ» Руновщинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. 

За перемогу у конкурсі «Стрільба» серед дівчат – Клюєва Юлія, рій 

«Молода січ» Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

За перемогу у конкурсі «Стрільба» серед хлопців – Ткаченко Олександр, 

рій «Січовики» Зінківщинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

За перемогу у конкурсі «Спортивна смуга перешкод» - рій «Лицарі» 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

За перемогу у конкурсі «Туристська смуга перешкод» - рій «Молода січ» 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

За перемогу у конкурсі «Добре діло» - рій «Лицарі» Новомажарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

За перемогу у конкурсі «Відун» - рій «Січовики» Зінківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

За перемогу у конкурсі «Рятівник» - рій «Січовики» Зінківщинської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

2. Директору Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М. організувати 

підготовку команди школи до участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської 

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

                                                                              до 05 травня 2019 року 

3. Головному спеціалісту С.І.Пашковій здійснити організаційне 

забезпечення участі команди Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів у ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)». 

       4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                        О. ПЕТРЕНКО  

 

 


