
БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

02.02.2023 с. Бочечки №І4-ОД

Про проведення у 2022/2023 
навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

На виконання абзацу шостого статті 13 Закону України «Про оборону 
України», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2022 №902 
«Про проведення у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. 
№ 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», 
Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом 
Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, наказу 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» (зі змінами), наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 08.11.2022 №391-ОД «Про 
проведення у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою національно- 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

* НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі -  Гра) для трьох вікових 
категорій учасників: 15-17 років (далі -  старша вікова група); 11-14 років (далі 
-  середня вікова група); 6-10 років (далі -  молодша вікова група) згідно з



Планом проведення гри у 2022/2023 навчальному році, з дотриманням 
безпекових і протиепідемічних заходів.

2. Затвердити План проведення Гри у 2022/2023 навчальному році 
(додаток 1).

3. Затвердити склад штабу Гри (додаток 2).
4. Комунальному закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської ради
«Центр дитячої та юнацької творчості (директор Оксана Горбань):
1) Забезпечити включення програми з національно-патріотичного
виховання дітей і молоді до заходів з організації та проведення І етапу
Гри.
2) Забезпечити участь організаторів гри, виховників роїв у семінарах-
тренінгах за програмою «Школа виховників джур».
3) Залучати до участі в організації та проведенні заходів Гри громадські 

об’єднання національно-патріотичного спрямування, молодіжні центри, центри 
національно-патріотичного виховання, заклади позашкільної освіти та 
структурні підрозділи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, на які покладено виконання програм з національно- 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

4) Забезпечити організацію підготовки членів таборової старшини та 
суддівської колегії, у тому числі з представників волонтерських, громадських 
об’єднань та осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 
об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, і в заходах, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, для 
забезпечення виконання програми таборувань І етапу Гри.

5) Забезпечити організацію та проведення у 2023 році І етапу Гри у формі 
3-5-денного таборування або з використанням онлайн-платформ та 
дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн- 
форматі).

6) Забезпечити участь роїв -  переможців І етапу Гри у II етапі Гри.
5. Директорам закладів загальної середньої освіти Бочечківської сільської 

ради, а саме: Бочечківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Тетяні Коросько та 
Козацького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -дошкільний навчальний заклад» Валентині Кліндуховій:

1) Передбачити в планах роботи на 2022/2023 навчальний рік заходи 
щодо розвитку Гри.

2) Забезпечити відповідно до Положення про Гру діяльність учнівського 
козацького самоврядування шляхом створення куренів, до складу яких можуть 
входити різновікові або одновікові рої.

3) Залучити осіб, старших 18 років, у статусі виховників та інструкторів із 
числа педагогічних працівників, студентів і громадських активістів.

4) Забезпечити участь роїв у Конкурсі звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(молодша вікова групи).



5) Упроваджувати нові форми роботи в межах Гри з використанням 
онлайн-платформ та дистанційних технологій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Світлана СТЕПАНЕНКО
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