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На № від

Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад

Про формування місцевих штабів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)

Доводимо до вашого відома та організації відповідної роботи лист 
Міністерства освіти і науки України від 02.10.2017 № 1/11-9988 «Про 
формування обласних (районних, міських) штабів Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

Звертаємо увагу, що гра «Джура» є базовою у системі національно- 
патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Заходи гри у навчальних 
закладах проводяться з вересня 2017 року до серпня 2018 року.

Для проведення на належному рівні І етапу гри просимо сприяти 
затвердженню розпорядженням голови районної державної адміністрації або 
міського голови складу районних, міських штабів за участі представників 
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, органів 
управління освіти, молоді, спорту, військових комісаріатів і військових частин, 
представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів.

Про проведену роботу інформувати Управління освіти і науки 
облдержадміністрації до 20 ж овтня 2017 року .

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278 «Про 
проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура)», лист Міністерства освіти і науки 
України від 02.10.2017 №  1/11-9988 додаються.

Заступник начальника Управління О.Ю. Соронович

Трухан О.В. 3-01-92
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Обласні державні адміністрації

Про формування обласних 
(районних, міських) штабів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)

У 2017/2018 навчальному році Всеукраїнська дитячо-юнацька військово- 
патріотична гра «Сокіл» («Джура») (далі -  гра «Джура») проводиться на 
виконання абзацу 15 статті 3 Закону України «Про оборону України», підпункту
2 пункту 3 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», підпункту 
5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, затверджених наказом МОН від 16.06.2015 № 641 
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно- 
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Положення 
про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 
(«Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
03.07.2012 за № 1094/21406 та наказу МОН від 18.09.2017 № 1278 «Про 
проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

Гра «Джура» е базовою основою для організації комплексної системи 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Заходи гри в 
навчальних закладах, на рівні районів і областей проводяться з вересня 2017 
року по серпень 2018 року і їх проведення є пріоритетним завданням порівняно
3 іншими виховними заходами.

Відповідно до Положення про гру «Джура» для належної підготовки та 
проведення всеукраїнського етапу гри наказом МОН щорічно створюється 
міжвідомчий Головний штаб, а для проведення І (районного, міського) 
та 11 (обласного, К и ї в с ^ | \ сЙЖ® ф й ^ в о р ю ю т ь с я  відповідні- місцеві
штаби гри. Чернігівська обласна 
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На виконання підпункту 3 пункту 10 наказу МОН від 18.09.2017 
№ 1278 «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» просимо сприяти 
затвердженню до 14 жовтня 2017 р. розпорядженнями голови обласної 
(районної) державної адміністрації або міського голови складу обласних 
(районних, міських) штабів гри за участі представників державних 
адміністрацій і органів місцевого самоврядування, органів управління освіти, 
молоді та спорту, культури, фінансів, військових комісаріатів і військових 
частин, представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів.

Зазначені штаби гри «Джура» діють у співпраці з Координаційними радами 
з питань національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації, 
які були створені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
07.12.2016 № 999 та які діють як тимчасові консультативно-дорадчі органи для 
вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики 
у сфері національно-патріотичного виховання.

Додаток: Копія наказу МОН від 18.09.2017 № 1278, на 8 арк.

Заступник Міністра Павло Хобзей

Грива А.М. (044)481-47-95



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ /  20 Л р '. м.Київ № /£ /7*2 ?

Про проведення у 2017/2018 
навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання абзацу 15 статті 3 Закону України «Про оборону України», 
підпункту 2 пункту 3 ' Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 
«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді», підпункту 5.2.2 пункту 5.2 . Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від. .16.06.2015 № 641 «Про затвердження 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 
методичних рекомендацій щодо . національно-патріотичного виховання 
у загальноосвітніх навчальних закладах»,(Положення про Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406, 
з метою національно-патріотичного вихованця дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі -  гра).

2. Затвердити План проведення гри у 2017/2018 навчальному році 
(додаток 1).

3. Затвердити склад організаційної групи з підготовки Програми 
III (Всеукраїнського) етапу гри (додаток 2).

4. Затвердити склад групи з ■ моніторингу підготовки та проведення 
в районах та областях заходів гри (додаток 3).

5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Кононенко Ю. Г.):

1) підготувати пропозиції щодо персонального складу головного штабу 
з організації та проведення III (Всеукраїнського) етапу гри;

2) сприяти залученню до організації та проведення заходів у межах гри 
структур Міністерства оборони України, Міністерства молоді та спорту України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства культури ‘ України, 
Міністерства соціальної політики України, Українського інституту національної



пам’яті, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій та інших центральних органів 
виконавчої влади;

3) сприяти організації та проведенню семінарів-практикумів у регіонах 
для відповідальних за проведення гри в загальноосвітніх навчальних закладах 
та організаторів гри у районах, містах і в об’єднаних територіальних громадах, 
підготовці членів таборової старшини та суддівської колегії для забезпечення 
виконання програми таборувань І та II етапів гри.

6. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.):
1) сприяти запровадженню теоретичного спецкурсу «Історія українського 

війська» та практичного спецкурсу «Зміст і форми національного та військово- 
патріотичного виховання учнівської молоді (у V семестрі) для студентів 
педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

2) сприяти проведенню літньої педагогічної практики для студентів 
педагогічних навчальних закладів під час таборувань І, II, III етапів гри.

7. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 
(Середницька А. Д.):

сприяти організації та проведенню семінарів-практикумів у регіонах для 
відповідальних за проведення гри в професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладах.

8. Комітету з фізичного виховання та спорту (Стеценко В. По
сприяти розробці умов проведення змагань (конкурсів), формуванню та

роботі суддівських колегій І, II, III етапів гри.
9. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.):
1) сприяти розробці та затвердженню для загальноосвітніх, позашкільних 

та професійно-технічних навчальних закладів виховних програм і методичних 
рекомендацій з козацько-лицарського виховання та з пластової виховної 
методики;

2) сприяти забезпеченню методичного та організаційного супроводу 
шкільного, І, II, III етапів гри;

3) сприяти залученню обласних інститутів післядипломної освіти 
до організації та проведення семінарів-практикумів для відповідальних 
за проведення гри в загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладах та організаторів гри у районах, містах і в об’єднаних 
територіальних громадах, підготовці членів таборової старшини та суддівської 
колегії для забезпечення виконання програми таборувань І та II етапів гри.

10. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій:

1) забезпечити включення в обласні та районні програми з національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді заходів з організації та проведення 
шкільного, І та II етапів гри;

2) забезпечити організацію та проведення у 2018 році шкільного етапу гри 
протягом квітня, І етапу гри у формі 3-5-денного таборування протягом травня, 
II етапу гри у формі* 5-7-денного таборування протягом травня-червня;

3) сприяти до 14 жовтня 2017 р. затвердженню розпорядженнями голови 
обласної (районної) державної адміністрації або міського голови складу обласних 
(районних, міських) штабів гри за участі представників обласних (районних)



державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, органів управління 
освіти, молоді та спорту, культури, фінансів, військових комісаріатів, 
представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів;

4) розробити (обновити) методичні рекомендації з питань організації 
проведення заходів гри у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 
навчальних закладах, проведення шкільного, І та II етапів гри;

5) організувати проведення протягом року сем і нарі в-п ракти кум і в для 
відповідальних за проведення гри в загальноосвітніх, професійно-технічних 
та позашкільних навчальних закладах та організаторів гри у районах, містах 
і в об’єднаних територіальних громадах;

6) організувати підготовку членів таборової старшини та суддівської колегії, 
у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів, 
для забезпечення виконання програми таборувань І та II етапів гри;

7) забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки роїв- 
учасників гри у загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних 
навчальних закладах, проведення виховних заходів щодо формування в учасників 
гри національних цінностей, патріотизму та національної свідомості на прикладах 
героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної 
держави, ідеалів свободи, соборності та державності; формування цінностей 
здорового способу життя молоді;

8) забезпечити участь роїв-переможців II етапу гри у III етапі гри.
11. Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Неділько С. В.): ^
1) забезпечити методичний та організаційний супровід шкільного, І, II, III 

етапів гри;
2) залучити до участі в організації та проведенні заходів гри патріотичні 

громадські організації, обласні та міські центри (станції) туризму, центри 
патріотичного виховання, центри позашкільної освіти та інші структурні 
підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на які 
покладено виконання програм з національно-патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді;

3) забезпечити організацію та проведення у серпні 2018 р. у Київській області 
III етапу гри у формі 12-14-денного таборування;

4) провести підбір і підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників . громадських організацій, воїнів АТО 
та волонтерів, для забезпечення виконання програми таборування НІ етапу гри.

12. Загальноосвітнім, професійно-технічним та позашкільним навчальним 
закладам:

1) розробити та затвердити річні плани організації та проведення комплексу 
заходів гри в навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році;

2) створити в навчальних закладах відповідно до Положення про гру 
структури та органи гри для молодших школярів віком 7-10 років, для школярів 
середніх класів віком 11-15 років, для школярів старших класів віком 16-18 років 
органи учнівського «козацького самоврядування.

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти 
і науки України

План проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») у 2017/2018 навчальному році

№
з/п

Завдання
Термін

виконання Виконавець

і. Обновити (розробити) методичні рекомендації 
з питань організації проведення заходів гри 
в загальноосвітніх, позашкільних та професійно- 
технічних навчальних закладах, проведення 
шкільного, І, II, III етапів гри у 2017/2018 
навчальному році

вересень 
2017 р.

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді, 
Департаменти 
(управління) 

освіти і науки 
обласних, 

Київської міської 
державних 

адміністрацій
2. Розробити, виготовити та розмістити інформацію 

про проведення гри у 201 7/2018 навчальному 
році:
- плакати -  у кожній школі;
- прес-реліз -  у ЗМІ;
- інформаційне повідомлення -  на сайтах МОН 
та інших відомств

вересень 
2017 р.

Український 
державний центр 

туризму і
краєзнавства 

учнівської молоді, 
Департамент • 

загальної 
середньої та 

дошкільної освіти
зЛ Підготувати інформаційне повідомлення про 

організацію комплексної системи національно- 
патріотичного виховання учнівської молоді, 
базовою основою якої є Всеукраїнська дитячо- 
юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 
(«Джура»), та про порядок проведення шкільного, 
І, II, III етапів гри у 2017/2018 навчальному році

вересень 
2017 р.

Український 
державний центр 

туризму і і 
краєзнавства | 

учнівської молоді

4. Сприяти затвердженню розпорядженнями голови 
обласної (районної) державної адміністрації або 
міського голови складу обласних (районних, 
міських) штабів гри шляхом включення до їх 
складу представників обласних (районних) 
державних адміністрацій і органів місцевого 
самоврядування, органів управління освіти, 
молоді та спорту, культури, фінансів, військових 
комісаріатів, представників громадських 
організацій, воїнів АТО та волонтерів

вересень 
2017 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти :

|

5.
П

іі

Розробити та затвердити річні плани організації 
та проведення всього комплексу заходів гри 
в навчальних закладах, районах, містах, 
об’єднаних територіальних громадах

•

вересень
2017р

4

Керівники 
навчальних 

закладів, 
керівники 
районних 

(міських, ОТІ'), 
органів освіти

6 . Проводити підбір і залучення відповідно до 
Положення про гру «козаків-наставників» із числа 
педагогів, громадських активістів, які мають 
достатній рівень підготовки, практичний досвід

вересень 
2017 р.

Керівники 
навчальних 

закладів,, 
керівники 
районних і



проведення гри для допомоги в методичній 
підготовці відповідальних за організацію і 
проведення гри в класах і в навчальних закладах, 
а також для підготовки ройових

(міських, ОТГ), 
органів освіти

7. Створити в навчальних закладах по всіх вікових 
групах структури та органи гри, органи 
учнівського козацького самоврядування. 
Створення структури гри (куреня) проводити 
у такій послідовності: створення першого рою 
з числа молодих козаків, створення роїв джур, 
започаткування щотижневого вишколу ройових, 
створення ради ройових куреня, підбір джур 
і молодих козаків для створення та ведення роїв 
козачат, створення роїв козачат

вересень 
2017 р.

Керівники 
навчальних 

закладів, 
керівники 
районних 

(міських, ОТГ), 
органів освіти

8. Провести нараду директорів обласних центрів 
туризму -  відповідальних за проведення гри 
у 2017/2018 навчальному році

вересень 
2017 р.

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
9. Провести засідання районних, міських 

та обласних штабів з організації та проведення 
І та II етапів гри

жовтень 
2017 р.

Районні, обласні 
органи управління 

освітою

10. Видати буклет про проведення гри у 2017/2018 
навчальному році

жовтень- 
грудень 
2 0 1 7 р.

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
11. Розробити Умови проведення змагань 

та конкурсів, що проводитимуться під час 
шкільного, І та II етапів гри

жовтень
2017 р,- 
лютий
2018 р.

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської,молоді
12. Сприяти організації та проведенню семінарів- 

практикумів у регіонах для:
- відповідальних за проведення шкільного етапу 
гри;
- організаторів,гри у районах, містах,
в об’єднаних територіальних громадах;
- членів таборової старшини та суддівської колегії 
для забезпечення таборувань 1 та II етапів гри

листоиад- 
грудень 
2017 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти, 

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді

13. Сформувати кошториси проведення І та II етапів 
гри з врахуванням учасників всіх вікових груп, 
проведення зимових (літніх) тренувальних 
таборувань, таборувань І та II етапів гри

при затверджені 
річних місцевих 

бюджеті в

Районні (міські, 
теретолріальні), 
обласні органи 

управління 
освітою

14. Підготувати пропозиції щодо персонального 
складу головного штабу з організації 
та проведення III етапу гри

грудень 
2017 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти

15. Провести всеукраїнську нараду-семінар 
з відповідальними в області з національно- 
патріотичного виховання та керівниками 
обласних штабів гри

•

грудень 
2017 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти, 

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
16.

'

Розробити Програму та Умови проведення 
змагань та конкурсів, що проводитимуться під час 
III етапу гри

лютий
2018 р.

Організаційна 
хрула <*



17. Затвердити План підготовки та проведення 
III етапу гри-

лютий
2018 р.

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
18. Провести засідання головного штабу з організації 

та проведення III етапу гри
лютий
2018 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти

19. Провести засідання районних, міських 
та обласних штабів з організації та проведення 
відповідних етанів гри

лютий-
березень
2018 р.

Районні (міські, 
територіальні), 
обласні органи 

управління 
освітою, 

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної ОСВІТИ

20. Розробити та затвердити Плани підготовки 
проведення етапів гри:
- шкільного; вересень 

2017 р.

Районні (міські, 
територіальні), 
обласні органи 
освіти, обласні 
центри туризму

- і ; лютий
2018 р.

- и березень
2018 р.

21. Провести всеукраїнську нараду-семінар 
з відповідальними в області за національно- 
патріотичне виховання та керівниками обласних 
штабів гри

березень
2018 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти, 
'■ Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
22. Взяти участь у проведенні І та II етапів гри 

(перевірити відповідність вимогам нормативних 
документів порядку і повноти проведення 
шкільного, І та II етапів гри, програм таборувань, 
виховних програм для учасників гри)

квітень-
червень
2018 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної ОСВІТИ, 

Український 
державний центр 

туризму і 
краєзнавства 

учнівської молоді
23. Сформувати кошторис III етапу гри червень

2018 р.
Український 

державний центр 
туризму і 

краєзнавства 
учнівської молоді

24. Провести засідання головного штабу з організації 
та проведення III етапу гри

червень
2018 р.

Департамент 
загальної 

середньої та 
дошкільної освіти

Директор департаменту 
загальної середньої 
та дошкільної освіти

ІО. Г. Кононенко



Додаток 2
до наказу Міністерства освіт 
і науки України
ві ш.ов.а&іїя»

Склад організаційної групи 
з підготовки Програми III (Всеукраїнського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
(серпень 2018 р.)

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада

1. Кононенко 
Юрій Григорович

Директор департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти -  голова

2. Грива
Анатолій Миколайович

Головний спеціаліст МОРІ -  секретар

3. Неділько
Сергій Вікторович „

Директор Українського державного центру туризму 
і краєзнавства учнівської молоді МОН

4. Бондарчук 
Денис Олегович

Заступник з виховної роботи директора 
Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді МОН

5. Рогова
Віра-Борисівна

Директор департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

6. Нестерук 
Тамара Василівна

Директор ЗК КОР «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини»

7. Рондзістий 
Тарас Іванович

Директор МБУ «Центр національного 
відродження», член Ради з питань національної 
єдності при Президентові України (за згодою)

8. Палієв
Юрій Володимирович

Радник Віце-прем’єр-міністра України 
Кириленка В. А. (за згодою)

9. Бігус
Микола Богданович

Представник ГО «Українська справа» 
(за згодою)

10. ГІустовій
Юрій Степанович

Координатор Всеукраїнського об'єднання 
військово-патріотичних організацій (за згодою)

11. Фаріон
Соломія Ярославівна

Голова ВМГО «Молодіжний націоналістичний 
конгрес» (за згодою)

Директор департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти

Ю .Т. Кононенко



Додаток З
до наказу Міністерства освіти 
і науки України
від І2 Ов.ЗР'/Ріїч 4 3.^2

Склад групи
з моніторингу підготовки та проведення в районах та областях заходів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада

1. Грива
Анатолій Миколайович

Головний спеціаліст МОН -  голова

2. Рондзістий 
Тарас Іванович

Директор МБУ «Центр національного відродження», 
член Ради з питань національної єдності при 
Президентові України (за згодою)

3. Палієв
Юрій Володимирович

Радник Віце-прем’єр-міністра України 
Кириленка В. А., заступник голови 
ГО «Молодіжний Клуб Джура» (за згодою)

4. Бігус
Микола Богданович

Представник ГО «Українська справа» (за згодою)

5. Пустовій
Юрій Степанович

Координатор Всеукраїнського об'єднання військово- 
патріотичних організацій (за згодою)

6. Тирик
Микола Васильович

Голова міського методичного об’єднання викладачів 
предмета «Захист Вітчизни» м. Дубно, голова 
Рівненського обласного відокремленого підрозділу 
ГО «Молодіжний Клуб Джура» - «Дубравці»
(за згодою)

7. Скоробагатий 
Сергій Олександрович

Голова Хмельницького відокремленого підрозділу 
ГО «Молодіжний Клуб Джура» (за згодою)

Директор департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти


