
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

23.05.2019                                                                                                      № 110 

 

Про участь у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 
 

Відповідно до 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»)», листа Комунального закладу «Харківська обласна станція юних 

туристів» від 22.05.2019 № 01-19/204 про проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою 

активізації роботи з відродження й розвитку історичних, патріотичних і 

культурних традицій українського козацтва, виховання юних патріотів України 

на засадах національної гідності, здорового способу життя, н а к а з у ю: 

1. 05 червня 2019 року  направити учнів Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

для участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

2. Направити 05.06.2019 року Пашкову Світлану Іванівну головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту та Мартиненка Ігора Віталійовича, 

вчителя фізичного виховання Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ст. для супроводу 

учасників ІІ (обласного) етапу гри. 

3. Відповідальність за життя та безпеку вихованців покласти на 

Мартиненка Ігора Віталійовича. 

4. Відрядити 05.06.2019  до сел. Есхар Чугуївського району, головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту, виховника Пашкову Світлану 

Іванівну, учасників ІІ (обласного) етапу гри. . 

5. Директору  Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М.: 

      5.1. Забезпечити участь учнів Руновщинської ЗОШ у ІІ (обласному) 

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

(«Джура»). (відповідно до списку). 

      5.2. Відрядити  вчителя фізичного виховання Руновщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, представника команди Мартиненка Ігора Віталійовича до сел. Есхар 

Чугуївського району, для супроводу учасників ІІ (обласного) етапу гри. 



      5.3. Направити 05.06.2019  водія   Капусту В. Є.   сел. Есхар 

Чугуївського району    ( автомобіль  «ГАЗ 32213» АХ 8901 АЕ)    для підвезення  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

   6. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту  

Скотаренко Т.О. забезпечити виплату відряджувальних Пашковій С.І., 

Мартиненку І.В. та Капусті В.Є. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  головного 

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Пашкову С.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                         О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


