
Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И

Н А К А З

/ і /  2019 року м. Чернігів №  __

Про участь рою «Соколята» 
у Зборі активістів гри «Джура» - 
«Ш кола джур козацьких»
(середня вікова група)

Відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-ю нацьку військово- 
патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів України від 17.10.2018 № 845, п. 156 Плану всеукраїнських та 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за 
основними напрямами позаш кільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом 
М іністерства освіти і науки України від 21.11.2018 №  1292 «Про затвердження 
Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською  молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної 
освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 
позаш кільної освіти на 2019 рік», наказу М іністерства освіти і науки України 
від 17.04.2019 № 516 «Про проведення III (Всеукраїнського) етапу
Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
у 2019 році», наказу Українського державного центру національно- 
патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді» від 
22.04.2019 №  40-А «Про затвердження Умов проведення III (Всеукраїнського) 
етапу Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») та Збору активістів гри «Джура» - «Ш кола джур козацьких» (середня 
вікова група) у 2019 році» н а к а з у ю :

1. Начальнику відділу освіти Управління освіти, культури, туризму, сім ’ї, 
молоді та спорту Куликівської селищ ної ради (О. Орсагош):

1.1. Сприяти участі рою «Соколята», здобувачів освіти та педагогів 
Горбівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Куликівської селищної 
ради Чернігівської області, 05-15 липня 2019 року у Зборі активістів гри 
«Джура» - «Ш кола джур козацьких» (середня вікова група) (далі -  Збір 
активістів) (додаток 1).
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1.2. Призначити керівника та заступника керівника рою «Соколята», 
поклавш и на них відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі 
та під час проведення заходу.

2. Директору комунального позаш кільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (П. Степовик):

2.1. Направити рій «Соколята» Горбівського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ст. Куликівської селищ ної ради Чернігівської області для участі у 
Зборі активістів (список додається).

2.2. Витрати на проїзд рою «Соколята», харчування дітей у дорозі, 
відрядження керівнику та заступнику керівника рою, водіям здійснити за 
рахунок загального фонду бюджету комунального позаш кільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді».

Узяти до уваги, що витрати на харчування учасників (дітей) під час 
проведення заходу здійснює організатор.

2.3. Забезпечити надання транспорту для перевезення рою «Соколята» 
для участі у Зборі активістів 05-07 липня 2019 року за маршрутом: м. Чернігів -  
с. Горбово Куликівського району Чернігівської області -  с. Орлівщина 
Н овомосковського району Дніпропетровської області — м. Чернігів.

3. Начальнику Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою  (М. Ш пак) забезпечити надання транспорту для перевезення рою 
«Соколята» 15 липня 2019 року за маршрутом: с. Орлівщ ина Новомосковського 
району Дніпропетровської області -  с. Горбове Куликівського району 
Чернігівської області -  м. Чернігів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
(

М. КОНОПАЦЬКИИ


