
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

04.04.2019                                                                                              № 67 
 

 

Про організацію та проведення в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри „Сокіл“ („Джура“) 

 

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 „Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки“, 

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 

„Сокіл“ („Джура“), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2018 року № 845, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 04.09.2018  № 966 „Про проведення у 2018-2019 навчальному році 

Всеукраїнської  дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл“ („Джура“), 

розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 19.03.2019 № 188 

„Про організацію та проведення в області Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“)“, з метою формування в 

учнівської молоді патріотичної свідомості, національної гідності готовності до 

виконання громадянського та конституційного обов’язку: 

1. Утворити міський штаб з проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“) (далі – міський штаб) та 

затвердити його склад (додається). 

2. Міському штабу до 20 квітня 2019 року здійснити відповідні заходи 

щодо проведення I (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“). 

3. Зобов’язати    відділ     освіти,     молоді   та   спорту  міської ради 

(Коваленко Т.В.): 

1) забезпечити організацію та проведення I (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“); 

2) забезпечити участь командипереможця I міського етапу у                             

II  (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри „Сокіл“ („Джура“). 

 



4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 09.11.2017 №142 „Про організацію та проведення в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“)“. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                       О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження                                                                                       

міського голови                                                                                        

04.04.2019 № 67 

Склад  

міського штабу з проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“) 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, голова штабу 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту                                      

міської ради, заступник голови штабу 

 

члени Комісії: 

 

Горбачов 

Олександр Васильович                  

- голова постійної комісії з питань освіти, 

молоді, культури, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (за згодою) 

 

Грицун  

Олександр Володимирович 

- військовий комісар Пирятинського районного           

військового комісаріату (за згодою) 

 

Кабушка  

Юлія Вікторівна                            

- директор Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Кошман  

Володимир Миколайович            

- старший фельдшер Пирятинської підстанції 

комунальної установи „Полтавський обласний  

центр ЕМД та МК“ (за згодою) 

 

Кудрявцев  

Олександр Олександрович          

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Німець  

Світлана Володимирівна             

-  координатор волонтерського штабу  

Пирятинщини (за згодою) 

 

Заніздра  

Світлана Василівна                     

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту міської ради 

 

Тарасенко  

Наталія Володимирівна   

- методист методкабінету відділу освіти, молоді 

та спорту міської ради 

 

Половка  

Наталія Василівна                      

- 

 

тимчасово виконувач обов’язків начальника 

відділу культури і туризму міської ради 



Столець  

Олександр Михайлович            

- голова Пирятинської районної організації 

учасників антитерористичної операції 

„Учасників бойових дій“  (за згодою) 

 

Цюра  

Ірина Олексіївна                         

- начальник відділу бухгалтерського обліку та  

звітності  виконкому міської ради (за згодою) 

 

 

 

 

   

 

Керуючий справами                                                                 

виконкому міської ради      Л.В.Кочур 

                 
   


