
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
 

28.05.2021                                       с.Миколаївка                                     № 67-ОД

Про проведення обласних 
етапів гри «Джура»

На  виконання  спільних  наказів  Департаменту  освіти  і  науки  та
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації від
1.04.2021  №  164-ОД/112-ОД  «Про  проведення  ІІ  (обласного)  етапу
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура») (старша вікова група) у 2021 році», від 1.04.2021 № 161-ОД/111-
ОД «Про проведення ІІ  (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (середня вікова група) у 2021
році» та від 06.05.2021 №241-ОД/128-ОД «Про внесення змін до спільного
наказу Департаменту освіти і науки та Управління молоді та спорту Сумської
обласної  державної  адміністрації  від  1.04.2021  №  164-ОД/112-ОД»,  від
06.05.2021  №242-ОД/127-ОД  «Про  внесення  змін  до  спільного  наказу
Департаменту  освіти  і  науки  та  Управління  молоді  та  спорту  Сумської
обласної державної адміністрації від 1.04.2021 № 161-ОД/111-ОД», згідно з
листом комунального закладу Сумської  обласної  ради – обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю від 18.05.2021 №  289
«Про проведення  обласних етапів  гри  «Джура»,  з  метою виховання юних
патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та
активної  громадянської  позиції,  формування  в  них  навичок  здорового
способу життя 

НАКАЗУЮ: 
1. Директору Кровненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
(Простатіна О. О.):

1.1. Направити для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») рій старшої вікової
групи «Нащадки козаків» з 14.06 по 16.06.2021 р. у дитячий оздоровчий табір
«Восход» комунального закладу – центру позашкільної роботи Путивльської
міської ради (за умов дотримання карантинних обмежень).

1.2. Затвердити список учасників гри «Джура» (додаток 1).



1.3. Призначити керівників рою «Нащадки козаків», відповідальних за
неухильне дотримання правил техніки безпеки, збереження життя і здоров’я
дітей у дорозі та під час проведення ІІ етапу Гри (додаток 2).

1.4.  Забезпечити  підвезення  шкільним  автобусом  дітей  до  дитячого
оздоровчого табору «Восход» комунального закладу – центру позашкільної
роботи Путивльської міської ради.

1.5.Підготувати для Суддівської колегії гри «Джура» такі документи:
-  оригінал наказу органу управління освіти про відрядження рою для

участі у обласному етапі гри «Джура», завірений печаткою;
- заявка рою та інформація про керівників і завірена печаткою органу

управління освітою;
- ксерокопії паспортів керівників та учнів від 16 років та свідоцтв про

народження учнів до 16 років, завірені керівником закладу освіти;
- медичні книжки керівників команд;
-  довідки  про  стан  здоров’я  учасників,  завірені  печаткою  медичної

установи, довідки про санепідемоточення;
- страховий поліс на кожного учасника рою.
1.6.  Провести інструктажі з  безпеки життєдіяльності,  довести правила

поведінки  у  шкільному  автобусі  та  під  час  перебування  в  оздоровчому
таборі.

2. Відповідальність за здійснення наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

      Наталія МАКШЕЄВА

 



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 28.05.2021 № 67-ОД

ЗАЯВКА
на участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»
на конкурсній основі/поза конкурсом

Назва рою «Нащадки козаків»
Територіальна

одиниця
Миколаївська 

Сумського району Сумської області
Вікова група старша

№
з/п

Прізвище,
ім’я учасника

Дата
народження

Назва закладу освіти Домашня адреса

2 6 4 5
1 Редька 

Катерина
17.05.2005 Кровненський заклад

загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с. Руднівка, 
вул. Центральна,

35/1 

2 Супрун Лев 09.04.2006 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне, 
вул. Садова, 68

3 Матвієвська 
Лілія

15.06.2005 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне, 
вул.Першотравнева,

41

4 Павловський 
Володимир

01.07.2005 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

с.Кровне, 
вул. Центральна, 71 



Сумської області,
медична сестра

5 Ольшанський
Олексій

04.01.2005 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне, 
вул. Молодіжна, 2/6

6 Болотов 
Руслан

14.09.2005 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне, 
вул. Польова, 11

7 Скорик 
Каріна

31.08.2006 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне, 
вул. Гірська, 2

 

8 Зимогляд 
Валерія

02.02.2006 Кровненський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів

Миколаївської сільської
ради Сумського району

Сумської області,
медична сестра

с.Кровне,  
вул. Молодіжна,

1/12

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

      Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 28.05.2021 № 67-ОД

ІНФОРМАЦІЯ 
про керівників роїв і водія

№
з/п

Прізвище, ім’я, по-
батькові

Місце роботи, посада Контактний
телефон

Центра-
лізоване

харчування 
1 2 3 4 5

+

1
Поляков Віктор 
Павлович

Кровненський заклад
загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської
сільської ради Сумського
району Сумської області,

учитель фізичної культури,
Захисту України

0500610687 +

2
Зимогляд Вікторія 
Миколаївна

Кровненський заклад
загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської
сільської ради Сумського
району Сумської області,

медична сестра

0951474380 +

3
Простатін Юрій 
Миколайович

Кровненський заклад
загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської
сільської ради Сумського
району Сумської області,
водій шкільного автобуса

0953836513 +

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


