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Місцевим органам управління освітою

Про проведення Всеукраїнського 
вишколу «Джура-Прикордонник»

Шановні колеги!

Направляємо лист Міністерства молоді та спорту України від 
22.08.2018 № 6585/14 «Щодо проведення Всеукраїнського вишколу "Джура- 
Прикордонник"».

Просимо інформацію, зазначену в листі, довести до відома керівників 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти району, міста, ОТГ, 
педагогічних та учнівських колективів.

Додаток: на 2 арк.

З повагою
Заступник начальника О. СОРОНОВИЧ

Олена Трухан 3-01-92
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№_ _____
від "__ " 20____ р.

на № ________
від "__ " 20_ р.

Обласні державні адміністрації 
(за списком)

Щодо проведення Всеукраїнського 
вишколу "Джура - Прикордонник"

Міністерство молоді та спорту України як головний орган у системі 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері національно-патріотичного виховання, бере активну 
участь у підготовці та проведенні заходів, що сприяють формуванню у молоді 
патріотизму і духовності, любові до свого народу, його історії, культурних та 
історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне України.

Відповідно до календарного плану заходів щодо національно- 
патріотичного виховання молоді на 2018 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 15 березня 2018 року № 1126 (зі змінами)
Мінмолодьспорту спільно з Львівською облдержадміністрацією у погодженні з 
Державною прикордонною службою України з 10 по 18 серпня 2018 року 
провело Всеукраїнський вишкіл, спрямований на підготовку громадських 
активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), "Джура- 
Прикордонник". Захід відбувався на базі Кінологічного навчального центру 
Держприкордонслужби (Львівська обл., м. Великі Мости).

В заході взяло участь участь більше 450 осіб з прикордонних районів 
(18 областей) і районів, через які проходить розмежувальна лінія з окупованими 
і непідконтрольними районами.

З метою вивчення історії всіх спроб здобуття Незалежності України, 
євроінтеграційних устремлінь українців та ціннісних орієнтирів визначених в 
Указі Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 "Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -  2020 роки", 
представники різних регіонів були об'єднанні в іменні сотні провідників 
боротьби українського народу за самовизначення, а саме: "МАЗЕПИНЦІ", 
"ПЕТЛЮРІВЦІ", "БУЛЬБІВЦГ та "БАНДЕРІВЦІ".

Протягом вишколу з юними вихованцями проводились навчальні 
стрільби, практичні відпрацювання патрулювання кордону під назвою 
"Порушники кордону", навчання з орієнтування на місцевості за допомогою 
компаса, місцевих об'єктів, визначення азимуту, відстаней, практичні заняття з
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тактичної медицини, показові виступи кінологів зі службовими собаками, 
відвідування відділу прикордонної служби "Рава-Руська" та музею навчального 
центру, демонстрація техніки та озброєння, що перебуває на озброєнні 
Державної прикордонної служби України та багато іншого. На завершальному 
етапі була проведена "Теренова гра" -  давнє козацьке змагання на швидкість, 
вправність та силу.

Особливу увагу під час організації та проведення вишколу було 
приділено національно-патріотичному вихованню молоді сіл і міст, які 
розташовані вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО, де це питання є 
надзвичайно актуальним.

У наступному - 2019 році заплановано проведення Всеукраїнського 
вишколу "Джура-Прикордонник" в м. Ізмаїл Одеської області.

Звертаємось до вас з проханням забезпечити поширення інформації про 
зазначений захід на головних сторінках офіційних сайтів місцевих органів 
виконавчої влади та у засобах масової інформації, а також обласних та 
районних друкованих виданнях, що отримують фінансування з місцевих 
бюджетів.

Просимо до 14 вересня 2018 року повідомити Міністерство про 
проведену роботу та надіслати посилання на статті в інтернет-виданнях та скан- 
копії статей розміщених у районних та обласних ЗМІ, а також тиражі для 
звітності про інформаційне охоплення заходом.

Посилання на статтю, яка розміщена на офіційному сайті 
Мінмолодьспорту: ЬЦр://сіапізи.цоу.иа/іпсІехАїа/таіегіаІ/3 9585.

Сторінка "Джура-Прикордонник" в мережі РасеЬоок: 
ЬЦр8://мгут.ГасеЬоок.сот/РгЬигаРгуког(іоппук/.

Подія про проведення Всеукраїнського виціколу "Джура-Прикордонник- 
2019" в м. Ізмаїл: Ьцр5://,\ууАУ.ГасеЬоок.сот/еуеШ^,/859324914277069/.

Заступник Міністра молоді 
та спорту України

Поліжак 289 08 30


