ЧЕРН ІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
2017 року

м. Чернігів

№

Про організацію та проведення у 2017 році
II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
На виконання наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації
від 21.02.2017 № 75 «Про проведення у 2017 році II (обласного) етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)», з метою проведення гри на належному рівні
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад оргкомітету з організації та проведення у 2017
році II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі - Гра) (додається).
2. Затвердити організаційні заходи з підготовки та проведення у 2017
році II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі - Організаційні заходи) (додаються).
3. Начальнику відділу дошкільної, позашкільної освіти та виховної
роботи Управління освіти і науки облдержадміністрації (Жук С.В.) підготувати
клопотання до керівників управлінь, департаментів обласної державної
адміністрації, силових структур відповідно до Організаційних заходів.
4. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської
молоді» (директор Степовик П.М.) забезпечити загальне керівництво щодо
організації та проведення II (обласного) етапу Гри, з цією метою:
4.1 Підготувати програму проведення II (обласного) етапу Гри.

4.2 Упорядкувати територію дитячого табору «Юний турист»
(с.Количівка Чернігівського району) для розміщення роїв та місця для
проведення конкурсів.
4.3 Підготувати місце для розміщення автотранспорту роїв.
4.4 Розробити та затвердити кошторис витрат щодо проведення II
(обласного)етапу Гри.
4.5 Забезпечити безпечні умови проведення Гри.
4.6 Спільно з обласним Палацом дітей та юнацтва (директор
Мельниченко І.О.) провести 21 травня 2017 року урочисте відкриття II
(обласного) етапу Гри на базі дитячого табору «Юний турист», 25 травня 2017
року - закриття Гри на Красній Площі м. Чернігова.
4.7 Спільно з Чернігівським ліцеєм з посиленою військово-фізичною
підготовкою (начальник Шпак М.В.) організувати та провести урочисту ходу
учасників Гри і учнів ліцею під час урочистого закриття Гри 25 травня 2017
року на Красній Площі м. Чернігова.
4.8 Спільно з Чернігівською обласною станцією юних натуралістів
(директор Трегубова Л.А.) забезпечити висадження «Саду Дружби» 21 травня
2017 року під час урочистого відкриття Гри.
4.9 Забезпечити цілодобове чергування медичного працівника у
дитячому таборі «Юний турист» 21-25 травня 2017 року під час проведення Гри.
4.10 Забезпечити озвучувальною апаратурою та вирішити питання щодо
енергопостачання під час заходів з проведення Гри.
5. Комунальному позашкільному навчальному закладу Чернігівський
обласний Палац дітей та юнацтва (директор Мельниченко І.О.) підготувати
сценарні плани урочистого відкриття та закриття II (обласного) етапу Гри.
6. Директорам Центру національно-патріотичного виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді (Степовик П.М.), Чернігівського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Мисюра 0 .0 ) ,
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (Мельниченко І.О.),
Чернігівської
комплексної
дитячо-юнацької
спортивної
школи
(Чегоринський В.І.), Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського
резерву з футболу «Юність» (Курбаков В.М.) забезпечити, за потреби,
транспортне перевезення осіб, залучених до урочистого відкриття/закриття Гри.
7. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад взяти під особистий
контроль підготовку роїв-переможців І етапу до участі у II (обласному) етапі
гри:
7.1 Забезпечити 21-25 травня 2017 року участь роїв-переможців І етапу
у II (обласному) етапі Гри.
7.2 Призначити керівників роїв та покласти на них відповідальність за
дотримання правил техніки безпеки, збереження життя і здоров’я учнів у дорозі
та під час проведення II (обласного) етапу Гри.

7.3 Вжити заходів щодо забезпечення учасників Гри відповідним
спорядженням для організації проживання у польових умовах та участі в
конкурсі «Туристсько-спортивна смуга перешкод».
7.4 Здійснити заїзд учасників II (обласного) етапу Гри 21 травня 2017
року.

8.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальни
Управління-начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
Соронович О.Ю.

А

М.А.Конопацький

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і
науки облдержадміністрації
Ж 04. Л С /¥ № 4 Ї 9
Склад
оргкомітету з організації та проведення у 2017 році II (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Конопацький
Микола Анатолійович

начальник Управління, голова оргкомітету;

Соронович
Олена Юріївна

заступник начальника Управління, заступник
голови оргкомітету;

Жук
Світлана Володимирівна

начальник відділу дошкільної,
освіти та виховної роботи;

Коленченко
Наталія Володимирівна

методист обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;

Мисюра
Олександр Олександрович

директор Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;

Мельниченко
Ірина Олександрівна

директор
комунального
позашкільного
навчального закладу Чернігівський обласний
Палац дітей та юнацтва;

Степовик
Петро Миколайович

директор Центру національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської
молоді;

Трухан
Олена Василівна

методист обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;

Трегубова Людмила
Анатоліївна

директор Чернігівської обласної станції юних
натуралістів;

Шпак
Микола Васильович

начальник Чернігівського ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою.

позашкільної

