
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Про організацію проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри
„Сокіл” („Джура”) в 2016 році

Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту України від 02.12.2015 
№4203/01-34/4 „Щодо сприяння проведенню 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 від 31.03.2014 №276), плану заходів Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації (далі -  Департамент) щодо посилення 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, керуючись 
п.7 Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням обласної 
державної адміністрації від 07.03.2013 №58 (зі змінами, внесеними
розпорядженням обласної державної адміністрації від 21.05.2013 №151),

1. Затвердити обласний штаб дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл” („Джура”) (далі -  гра „Джура”, гра) (додаток).

2. Керівникам органів управління освітою:
2.1. Забезпечити організацію і проведення І (районного, міського) етапу 

гри „Джура” у березні -  квітні 2016 року.
2.2. Сприяти участі команд-переможців І (районного, міського) етапу гри у 

II (обласному) етапі.
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 проведення II (обласного) етапу гри у травні 2016 року.
3.3. Організувати підготовку та участь команди-переможця II (обласного) 

етапу в III (Всеукраїнському) етапі гри „Джура” у червні-липні 2016 року.

НАКАЗУЮ:
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4. Керівникам органів управління освітою, Черкаському обласному центру 
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
сприяти співпраці з громадськими організаціями та інститутами 
громадянського суспільства у підготовці і проведенні гри та інших заходів з 
патріотичного виховання.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту освіти і науки 
Черкаської облдержадміністрації від 30.01.2015 №14 „Про затвердження складу 
обласного штабу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл”(„Джура”)”.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту Сімушіну О. І.

Директор ///ІУ а  в - в - Данилевський

І



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації^

/ і 7- / 1  20/й

Обласний штаб
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

1 Сімушіна Оксана 
Іванівна

Заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації, голова обласного 
штабу гри

2 Десятніков
Олександр
Валерійович

Кандидат історичних наук, завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін 
Східноєвропейського університету економіки і 
менеджменту (за згодою)

3 Дмітрієв Сергій 
Олександрович

Викладач Черкаського медичного коледжу (за 
згодою)

4 Захаренко Олег 
Анатолійович

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

5 Зеленський Максим 
Васильович

Начальник Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Черкаської обласної державної 
адміністрації (за згодою)

6 Іванько Віктор 
Михайлович

Полковник, заступник начальника Головного 
управління Національної поліції в Черкаській 
області (за згодою)

7 Колісник Олексій 
Миколайович

Голова Черкаського союзу учасників АТО (за 
згодою)

8 Свириденко 
ВладиславІванович

Директор комунальної установи „Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Черкаської обласної 
ради” (за згодою)

9 Сухомлин Валентин 
Володимирович

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

10 Фігура Олександра 
Миколаївна

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

11 Шаврацький Юрій 
Анатолійович

Інструктор з організації масової роботи і 
спорту та технічного забезпечення Черкаської 
обласної організації Товариства сприяння 
обороні України (за згодою)



12 Шевчук Віктор 
Володимирович

Отаман Смілянської сотні ім. Василя Бурки 
українського вільного козацтва, голова
громадського формування по охороні
громадського порядку „Полин”, голова
Всеукраїнського клубу „Джура” -  „Смілянські 
Джури” (за згодою)._______________________
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Заступник директора О. І. Сімушіна


