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ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ро·зпоРЯДЖЕННЯ

2021 р.

Про створення Чернсгшського
обласного штабу з проведення у
2021/2022 навчальному роцi
Всеукршнсько: дитячд-юнаиькт
вшськдво-патрьотичпт гри «Сокзл»
(«Джура»)

Чернiгiв № gzs

Вiдповiдно до статей 6, 13, 39 Закону Укратни «Про мiсцевi державнi
адмцпстрацп», постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 17 жовтня 2018 року
No 845 «Деяк! питання дитячо-юнацького вгйоьково-патрюгичного виховання»
(зi змiнами), Указу Президента Украгни Jiд 18 травня 2019 року No 286/2019
«Про Стратегiю нацiонально-патрiотичного виховання», з метою проведения у
2021/2022 навчальному роцi у закладах освiти областi Всеукраi'нсько'i дитячо
юнацьког втйськово-патрютичнот гри «Сокш» («Джура» )» на належному
органiзацiйному рiвнi

зоб о в' яз у ю:

1. Утворити Чернiгiвський обласний штаб з проведення у 2021/2022
навчальному роцi Всеукратнсъко) дитячо-юпацькот вiйськово-патрiотично'i гри
«Сокш» («Джура» )» (далi - обласний штаб).

2. Затвердити склад обласного штабу згiдно з додатком.

3. Районним державним адмппстрашям, у порядку рекомендацп:
. . . . . .виконавчим комггетам стльських, селищних, мгських рад утворити вгдповщнт

мiсцевi штаби з проведення у 2021/2022 навчальному роцi Всеукра'iнсько'i
дитячо-юнацькот ыйськово-патрютично) гри «Соктл» («Джура» ).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Чернiгiвсько'i обласнот державно'( адмппстрацп згiдно з розподiлом
обов'язкiв.

В.о. голови Жанна ШЕРСТЮК



Додаток
до розпорядження голови oi

обласнот державно)' адмппстра.ш
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СКЛАД
Чернiгiвського обласного штабу з проведения

у 2021/2022 навчальному роцi Всеукрагнськот дигячо-юнацькот вгйськово
патрiотичноi' гри «Сокш» («Джура»)

ШЕРСТЮК
Жанна Володимирiвна

КОНОПАЦЬКИЙ
Микола Анатолiйович

СТЕПОВИК
Петра Миколайович

БИЗГАН
Iгор Михайлович

БРУЙ
Людмила Петрiвна

ГАРМАШ
Петро Петрович

ГЛАДЧЕНКО
Ганна Леонiдiвна

ГОРДОВИЙ
Роман Миколайович

ГОНЧАРУК
Олег Валентинович

ДУМИЧ
Андрiй Анатолiйович

ДЯГОВЕЦЬ
Олексiй Васильович

заступник голови обласнот державно:
адмiнiстрацi'i, голова обласного штабу;

начальник Управлiння освiти i науки обласно:
державно'( адмппстрацп, заступник голови
обласного штабу;

директор комунального позашкгльного
навчального закладу «Центр нашонально-
патрютичного виховання, туризму та. .. .краезнавства учшвськот молош», секретар
обласного штабу (за згодою);

голова Чернiгiвсько'i
Товариства сприяння
(за згодою);

директор громадськог органтзацп «Родина вогна»
(за ЗГОДОЮ);

обласног
оборонi

начальник Управлiння охорони
обласнот державнот адмiнiстрацil;

оргашзацп
Украгни

здоров'я
.•

координатор Чернiгiвського обласного осередку
Всеукрагнськот дитячот спiлки «Еколопчна
варта» (за згодою);

начальник Головного управлiння Державно:
служби Украгни з надзвичайних ситуацiй у
Чернiгiвськiй областi (за згодою);

вiйськовий комiсар Чернiгiвського обласного
територгального центру комплектування та
соцiально'i пiдтримки (за згодою);

начальник Управлiння патрульно; полщц у
Чернiгiвськiй областi (за згодою);

!,

начальник Управлiння превентивног шяльносп
Головного управлiння Нацюнальнот полщл у
Чернiгiвськiй областi (за згодою);
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ЖОГАЛКО
Тетяна Миколагвна

ЗАМАЙ
Людмила Михайлiвна

ЗIНЧЕНКО
Марiя Юрi'iвна

КУДАБЕКОВ
Андрiй Зейнуллович

КУСПЕКОВА
Вiкторiя Вiкторiвна

ЛАВРИНЕНКО
Неля Петрiвна

МУДРА

кершник
органгзацп
(за згодою);

Чернптвсько;
Суспiльно'i

мгськот громадськог
служби Украши

директор Департаменту культури i туризму,
нашональностей та релiгiй обласнот державно;
адмлпстрацп;

представник Чернiгiвського вiдокремленого
пiдроздiлу громадськот органтзацп «Молодгжний
Клуб .Джура?» (за згодою);

голова Центру спешальнот пiдготовки
«Вовкулака» громадсъкот органiзацi'i «Сгплка
бойових дiй та активних громадян» (за згодою);

начальник штабу Чернiгiвського осередку
громадськог органгзацп «Юнацький корпус»
(за згодою);

голова Виховнот ради всеукрашськот молодiжно'i
громадськот органiзацii' «Сгплка украшськог
молодi в Украцп» (за згодою);

голова Чершпвськот обласнот
Товариства Червоного Хреста
(за згодою);

НIДЗЕЛЬСЬКИЙ начальник Головного управлiння Напюнальног
Володимир Олександрович полiцii' в Чернiгiвськiй областi (за згодою);

Оксана Олександрiвна

. . ..органгзацц
Украши

ПАНЬКО заступник командира батальйону по роботi з
€вген Юрiйович особовим складом вгйськовог ч:астини 3 066

Нашональног гвардп Украши (за згодою);

ПРИХОДЬКО голова комiтету Громадськог ради при
Володимир Валентинович Чернiгiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацi'i з

питань гуманiтарноi' полiтики (за згодою);

ТАТАРЕНКО директор Чернiгiвського обласного стрiлецько-
Петро Iванович спортивного клубу обласнот громадськот

органiзацi'i Товариства сприяння оборонi
Укратни (за згодою);

ЧОРНИЙ начальник Чернiгiвського прикордонного загону
Олександр Володимирович (за згодою);

ШАНСЬКИЙ голова громадськот органгзацп «Сдина родина
Микола Миколайович Чернiгiвщини» (за згодою);

ШЕМЕЦЬ директор Департаменту ciм'i', молодi та спорту
Андрiй Миколайович обласног державно) адмiнiстрацi'i;
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ЯСЕНЧУК
Олександр Анатолiйович

.. . ...координатор громадськот оргашзацп
«Чернiгiвський осередок мережi .Вшьн: люди"»
(за згодою).

Начальник Управлiння освiти i нау
обласног державно)' адмiнiстра~,6_ь~а КОНОПАЦЬКИЙ


