
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
19.11.2018 

 
                                  № 392 

 
 
 

Про організацію та проведення в 
районі Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») 

 

 
 
 Відповідно до статей 6, 13, 33 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», указів Президента України від 24.09.2014 № 744/2014 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України», від 28.08.2014 «Про 
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», 
від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 
«Про деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 № 966 “Про 
проведення у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та з метою формування в 
учнівської молоді патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до 
виконання громадянського конституційного обов’язку, об’єднання зусиль 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості 
щодо покращення національно-патріотичного виховання підростаючого 
покоління: 
 1. Утворити районний штаб з проведення І (районного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(далі – районний штаб) та затвердити його склад (додається). 
 2. Районному штабу: 
 сприяти підготовці та проведенню І (районного) етапу гри «Сокіл» 
(«Джура»); 
 забезпечити участь команди-переможця І (районного) етапу в ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-dityacho-yunackogo-vijskovo-patriotichnogo-vihovannya


 3. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.): 
до 18 квітня 2018 року здійснити відповідні заходи щодо проведення І 

(районного) етапу гри в селі Попівка Миргородського району; 
зобов’язати керівників закладів освіти району направити команди для 

участі в І (районному) етапі гри. 
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Гуржія О.В. 
 
 
 
         Голова  
районної державної  
     адміністрації        Ю.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження  голови  
Миргородської районної  
державної адміністрації 
 19.11.2018  №  392 

 
 

Склад 
районного штабу з проведення І (районного) етапу  

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

  
Гуржій 
Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, голова 
районного штабу 

Рудченко 
Олег Миколайович 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації, 
заступник голови районного штабу   

Чугуй 
Віталій Васильович 

- директор районної станції юних туристів, 
секретар районного штабу (за згодою) 

 
Члени районного штабу 

Парфеня 
Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Стукало 
Петро Костянтинович 

- голова Миргородської районної організації 
ВФСТ «Колос» (за згодою) 

Карбан 
Анатолій Євгенович 
 

- директор Біликівського навчально-виховного 
комплексу, сотник районового козацького 
товариства «Миргородський полк Українського 
козацтва» (за згодою) 

Бакало 
Сергій Сергійович 
 

- голова Миргородського відокремленого 
підрозділу Громадської організації 
«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 
дій та миротворчих місій (за згодою) 

Голощепов 
Іван Валентинович 

- офіцер відділення комплектування 
Миргородського об’єднаного військового 
комісаріату (за згодою) 

Крикливий 
Ігор Анатолійович 

- голова Миргородського товариства сприяння 
обороні України (за згодою) 

Кудін 
Геннадій 
Володимирович 

- член Миргородської спілки ветеранів 
Афганістану (за згодою) 

   
  
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації   О.М.Рудченко 


