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№________________  
від "___"________ 20___ р.  
на  № _______________ 
від "___"________ 20___ р.  

Обласні та Київська міська  
                                                                                            державні адміністрації                                                                                                                                                                                     

Щодо участі у Всеукраїнському
вишколі  «Джура-Прикордонник»

Міністерство молоді та спорту як головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері національно-патріотичного виховання, бере активну участь в 
організації та проведенні всеукраїнських заходів, спрямованих на збільшення 
чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та 
територіальної цілісності України.

Відповідно до проекту календарного плану заходів щодо національно-
патріотичного виховання молоді на 2019 рік Мінмолодьспорт у співпраці із 
Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та 
Державною прикордонною службою України планують в Одеській області,           
м. Ізмайл орієнтовно з 21 по 30 червня 2019 року проведення Всеукраїнського 
вишколу, спрямованого на збільшення чисельності молоді, готової до 
виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 
України, «Джура – Прикордонник» (далі – Вишкіл). Перші два дні 21 - 22 
червня планується заїзд Старшини (організаційної групи), а заїзд команд (роїв) 
джур-прикордонників орієнтовно з 23 червня 2019 року. 

Зазначений захід проводиться з метою залучення мешканців 
прикордонних районів до національно-патріотичного виховання, створення 
позитивного іміджу українського військовослужбовця серед дітей та молоді, що 
сприятиме підготовці молоді до охорони державного кордону у складі 
державних органів і громадських формувань. 

До участі у Вишколі запрошуються виключно представники 
прикордонних міст/районів або таких, що знаходяться на розмежувальній лінії з 
окупованими і неконтрольованими територіями України (перелік районів 
визначено в додатку 1). Для представників неприкордонних районів, 
виключення можуть бути лише діючим клубам «Юний прикордонник», «Юні 
друзі прикордонників», та іншим виховним активностям, які тісно 
співпрацюють з представниками Держприкордонслужби.
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Звертаємось до вас з проханням сприяти участі команд від вашого регіону 
у  Вишколі  та  розмістити  в  обласних   та  районних (особливо  прикордонних 
районах) засобах масової інформації відомості про запланований 
Всеукраїнський вишкіл, «Джура – Прикордонник», що відбудеться в червні на 
Одещині (додаток 2).

Також просимо повідомити громадські організації з прикордонних 
районів, які долучаються до військово-патріотичного виховання дітей і молоді 
та бажають долучитись до проведення Вишколу в якості виховника.

З метою максимального залучення представників від 18 областей та 
близько 100 прикордонних районів (які є підконтрольними територіями 
України)  буде здійснюватися відбір учасників за результатами виконаних 
вимог, які зазначенні у додатку 3 до листа, оскільки організатори визначили 
граничну кількість учасників.

Звертаємо вашу увагу, що витрати на відрядження роїв (команд), 
придбання форми, страхові поліси тощо, здійснюються за рахунок 
установи, що відряджає чи за рахунок додаткових залучених коштів та 
інших джерел не заборонених чинним законодавством відповідне доручення 
Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В. А.  зазначено у пункті 4  
протоколу № 5 засідання Міжвідомчої комісії з питань національно-
патріотичного виховання від 17 жовтня 2018 року. 

Також повідомляємо, що відповідно до підпункту 4 пункту 7  постанови 
Кабінету Міністрів України від  17 жовтня 2018 р. № 845 «Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)» 
виховним методом гри визначено: 

«участь у національних та місцевих змаганнях і заходах національно-
патріотичного, військово-патріотичного або громадянського характеру, які 
проводять заклади освіти, громадські об’єднання, інші організації, установи; 
масових заходах у рамках Гри (збори, злети, фестивалі, семінари, акції, 
експедиції, конкурси тощо)».

Додатково інформуємо, що Мінмолодьспорт листом від 28.11.2018 року 
№ 9345/14 направив обласним державним адміністраціям рекомендації щодо 
розроблення програм національно-патріотичного виховання, серед яких у 
пункті 12 чітко зазначено:

«у межах Програми має бути забезпечена підтримка та розвиток 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»), як однієї з пріоритетних форм роботи у сфері національно-
патріотичного виховання. Зокрема обов’язково має бути передбачено 
фінансування: для підготовки та навчання виховників гри «Сокіл» («Джура»); 
для участі команд на всіх етапах гри в тому числі за межами своєї області. Для 
областей з прикордонними районами слід зосередити увагу на розвитку 
проектів «Джура-Прикордонник», що розвиваються Мінмолодьспортом і 
Держприкордонслужбою, та інших успішних всеукраїнських («Джура-
Десантник», «Хорунжий», тощо) і міжнародних («Нащадки вільних») проектів 
цієї сфери започаткованих на виконання даної Стратегії».

Витрати на проведення Вишколу, а саме: проїзд членів оргкомітету, 
суддів  та лікаря  який  обслуговуватиме  даний  захід; проживання,  харчування 
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учасників; поліграфічну продукцію та інше визначене у кошторисі забезпечує 
Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за 
рахунок коштів Мінмолодьспорту.

Інформацію про осіб, які бажають взяти участь у Вишколі необхідно 
подати до 28 лютого 2019 року згідно встановлених форм (додаток 3) на 
електронну адресу konovalyk@msms.gov.ua.

Лист-підтвердження про відібраних учасників буде надіслано додатково.
Контактна особа – головний спеціаліст відділу національно-

патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України Коновалюк 
Ольга (тел.: (044) 289 08 30).

Додатки: 1. Перелік прикордонних областей, міст, районів на___арк. в           
1 прим.

2. Зразок оголошення у ЗМІ про проведення Всеукраїнського 
вишколу, «Джура – Прикордонник» на___арк. в 1 прим.

3. Вимоги до участі у Всеукраїнському вишколі «Джура – 
Прикордонник» на___арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра
молоді та спорту України                                                                           І. ГОЦУЛ

Коновалюк О. О. 289-08-30                                 
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