
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Про проведення у 2016/2017 
навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14Л 1.2016 
№1363 „Про проведення у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)”, відповідно до 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
„Сокіл” („Джура”), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і 
спорту України від 13.06.2012 №687 (зі змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 №276), керуючись п. 7 
Положення про управління освіти і науки облдержадміністрації 
(далі -  управління), затвердженого розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 08.12.2015 №629,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад обласного штабу дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (далі -  гра „Джура”) на 2017 рік (додаток).

2. Керівникам органів управління освітою:
2.1. Забезпечити організацію та проведення у 2017 році шкільних етапів 

гри „Джура” протягом квітня та І (районних, міських) етапів гри у формі 
3-5-денного таборування протягом квітня-травня.

2.2. Сприяти участі команди-переможця І (районного, міського) етапу гри 
у II (обласному) етапі гри.

3. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.):

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення гри „Джура”.
3.2. Забезпечити організацію та проведення у травні-червні 2017 року 

II (обласного) етапу гри у формі 5-денного таборування.
3.3. Організувати підготовку та участь команди-переможця II (обласного) 

етапу в III (Всеукраїнському) етапі гри „Джура” у серпні 2017 року в м. Харкові 
у формі 12-14-денного таборування.



4. Керівникам органів управління освітою, Черкаському обласному Центру 
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
(Фігура О. М.):

4.1. Сприяти співпраці з громадськими організаціями у підготовці і 
проведенні гри та інших заходів з національно-патріотичного виховання.

4.2. Організувати проведення протягом року семінарів-практикумів для 
відповідальних за проведення гри в загальноосвітніх, професійно-технічних та 
позашкільних навчальних закладах та організаторів гри у районах та містах.

4.3. Організувати підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО та 
волонтерів, для забезпечення виконання програми таборувань І-ІІ етапів гри.

5. Визнати таким, ш;о втратив чинність наказ Департаменту освіти і науки 
Черкаської облдержадміністрації від 18.12.2015 №255 „Про організацію 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл” („Джура”) в 2016 році”.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи Сімушіну О. І.

Начальник У  В. В. Данилевський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління освіти і науки
облдержадміністрації

т б_________

Склад обласного штабу 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

1 Сімушіна Оксана 
Іванівна

Заступник начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова обласного штабу ф и

2 Захаренко Олег 
Анатолійович

Підполковник, заступник військового комісара по 
роботі 3 особовим складом Черкаського обласного 
військового комісаріату (за згодою)

3 Зеленський
Максим
Васильович

Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
Черкаської облдержадміністрації (за згодою)

4 Кірєєва Вікторія 
Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії та міжнародних відносин НШ історії і філософії 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького (за згодою)

5 Когут Лариса 
Олексіївна

Засновник фонду „Час надії ”, волонтер (за згодою)

6 Колісник Олексій 
Миколайович

Голова Черкаського союзу учасників АТО (за згодою)

7 Найчук Анна 
Олександрівна

Інспектор зв’язків 3 громадськістю Управління 
патрульної поліції в м. Черкасах Департаменту 
патрульної поліції України (за згодою)

8 Озеран Сергій 
Анатолійович

Перший заступник начальника Управління ДСНС 
України в Черкаській області (за згодою)

9 Педько
Володимир
Олександрович

Представник громадської організації Пласт-НСОУ (за 
згодою)

10 Суховий Микола 
Олександрович

Заступник начальника Управління культури Черкаської 
облдержадміністрації (за згодою)

11 Сухомлин
Валентин
Володимирович

Полковник, заступник начальника навчального центру 
3 персоналу Державної прикордонної служби України 
ім. генерал-майора І. Момота (за згодою)

12 Фесун Ігор 
Анатолійович

Заступник директора з навчально-тренувальної роботи 
Комунальної установи «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської 
обласної ради» (за згодою)

13 Фігура
Олександра
Миколаївна

Директор Черкаського обласного Центру туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 
обласної ради



14 Чепелуха Віталій 
Григорович

Крайовий отаман Черкаського крайового товариства 
Українського козацтва (за згодою)

15 Шевчук Віктор 
Володимирович

Завідувач Центру національно-патріотичного 
виховання „Смілянська Січ”, Отаман Смілянської 
сотні ім. Василя Бурки українського вільного козацтва, 
голова громадського формування з охорони 
громадського порядку „Полин”, голова 
Всеукраїнського клубу „Джура” -  „Смілянські Джури” 
(за згодою).

Заступник начальника управління -
начальник відділу спеціальної,
позашкільної освіти та виховної 
роботи О. І. Сімушіна


