
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З

від ^ £ ^ 1 ^  2022 р. Чернігів №. тЮ

Про проведення у  2022році II (обласного) 
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») в опііпе-режимі

Відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово- 
патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 845 «Деякі питання дитячо- 
юнацького військово-патріотичного виховання» (зі змінами), плану 
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної 
освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 
грудня 2021 року № 1379, наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року № 373 «Про 
проведення у 2021/2022 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у закладах освіти області», з 
метою формування та пропаганди здорового способу життя, патріотичного 
виховання здобувачів освіти на засадах національної гідності, високої 
самосвідомості, активної громадянської позиції

н а к а з у ю :

1. Враховуючи введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» (зі змінами) організувати та провести II (обласний) 
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (далі -  Гра) у трьох вікових групах (молодша вікова група: 6-10 
років; середня вікова група: 11-14 років; старша вікова група: 15-17 років) в 
період останньої декади червня -  початку липня 2022 року в опііпе-режимі. .

2. Комунальному позашкільному * навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор Петро Степовик) забезпечити інформаційно-методичний 
супровід II (обласного) етапу Гри.
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3. Закладам освіти обласного підпорядкування, у порядку рекомендації 
органам управління освітою органів місцевого самоврядування, приватному 
закладу освіти «МудрАнгелики», Навчально-методичному центру професійно- 
технічної освіти у Чернігівській області (директор Віктор Гріненко) 
забезпечити участь роїв-переможців І (міського, об’єднаної територіальної 
громади) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у II (обласному) етапі Гри в опііпе-режимі в усіх вікових 
групах.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Олену Соронович.

Микола КОНОПАЦЬКИИ


