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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

д £ _  / о .  г о / s

Про створення районного штабу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 
13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 16.06.2015№ 641 «Про затвердження Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей і молод, Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій 
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах», з метою виховання в учнівської молоді патріотичної свідомості, 
національної гідності, готовності до виконання громадянського обов’язку та 
формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я 
учнів:

1. Утворити та затвердити персональний склад штабу з проведення у 2015-2016 
навчальному році районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що додається.

2. Начальнику управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації Списовській С.І.:

2.1. Здійснити необхідну організаційну робсіту щодо підготовки і проведення у 2015- 
2016 навчальному році районного етапу гри «Сокіл» («Джура»), відповідно до 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 
(«Джура»)» та у визначені Міністерством освіти і науки України терміни.

2.2. Сприяти співпраці керівників навчальних закладів з громадськими організаціями 
у підготовці та проведенні гри та інших заходів з національно-патріотичного 
виховання учнів.

2.3. J ^ ^ ^ g f g ^ ^ a c T b  команди-переможця районного етапу у міському етапі 
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Відділ Д^нщгакої районної в місті Києві 
організаш^^аіфї адміністрації 

£ 201.5 № &0 ?

І ^ К Р Л ^
штабу з проведення у 2015-2016 навчально^гротЙ'районного етапу Всеукраїнської 

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

Сінцов
Геннадій Львович

Списовська 
Євгенія Іванівна

голова Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації, начальник штабу

- начальник управління освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації, заступник 
начальника штабу

Члени штабу:

Граб
Олександр Володимирович

Костюк
Олександр Володимирович

Кривоконь 
Ірина Євгенівна

Кульчицький
Олександр Володимирович 

Палієв
Юрій Еіолодимирович 

Сергієнко
Микола Олександрович 

Сікорський
Вол одимир Анатолійович

голова Громадської організації «Дарницька 
громадська варта»

- Гетьман Всеукраїнської громадської організації 
«Соборне гетьманське козацтво»

- директор науково-методичного центру управління 
освіти Дарницької РДА

- член Громадської організації «Центр спеціальної 
тактичної підготовки «Білий вовк»

заступник голови Громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації

- поет, громадський діяч, член Спілки письменників 
України (за згодою)

- методист науково-методичного центру управління 
освіти Дарницької РДА

Шаренко
Володимир Ігорович - член Громадської організації «Український легіон»



Худенко 
Олег Петрович

Чекаленко 
Вітал ій Вікторович

керівник правд 
ветеранів десан

підполковник 
районного вій

Заступник голови

ння Громадської організації «Союз 
тників»

військовий комісар Дарницького 
ськового комісаріату (за згодою)

П. Захарченко


