
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
28  лютого 2020 року  смт  Ємільчине №26 
 
Про підготовку та проведення   І 
(селищного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
у 2020 році 

 

 
 

Керуючись п.8 ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
відповідно до статті 13 Закону України «Про оборону України», Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання 
дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», Стратегії національно-
патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 
№286/2019, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та від 
24.10.2019 № 1342 «Про проведення у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами),  
розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 20.01.2020 № 23 
«Про підготовку та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2020 році» та з метою забезпечення якісної 
підготовки та організації проведення І (селищного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у травні 2020 року, виконавчий комітет 
Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради провести у травні 2020 року 
І (селищний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») для двох вікових категорій учасників: старша вікова група (15-17 років) та 
середня вікова група (11-14 років). 

 
2. Утворити селищний штаб з проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») та затвердити його склад (додаток 1). 

 
3. Затвердити План заходів щодо організації та проведення І (селищного) етапу 
Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)  у 2020 році 
(додаток 2). 
 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови  
Онищук  О. В. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 28.02.2020р. №26 

 
СКЛАД 

селищного штабу з проведення І (селищного) етапу Всеукраїнської  
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»)  

 
ОНИЩУК 
Ольга Василівна 

заступник селищного голови,  керівник штабу 

ЖЕКА  
Сергій Леонідович 

начальник відділу  освіти, молоді та спорту,  заступник 
керівника штабу 

  
Члени селищного штабу: 
 

БАЦЮН 
Ігор Володимирович 

військовий комісар районного військового комісаріату (за 
згодою) 

ДЕМ’ЯНЧУК  
Олексій Володимирович 

начальник відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Ємільчинського районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області (за згодою) 

ДІДУС  
Олег Якович 

директор державного підприємства «Ємільчинське лісове 
господарство» (за згодою) 

ЖИЛЮК 
Людмила Григорівна 

завідувач сектору молоді та спорту відділу  освіти, молоді та 
спорту 

КАРПЕНКО  
Тетяна Анатоліївна 

методист освітньо-ресурсного центру відділу  освіти, молоді та 
спорту 

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Олександр Григорович 

головний спеціаліст сектору молоді та спорту відділу  освіти, 
молоді та спорту 

ОСТАПЧУК 
Любов Миколаївна 

начальник відділу культури та туризму 

ПРИЩЕПА 
Руслан Валерійович 

т.в.о. начальника Ємільчинського відділення поліції Новоград – 
Волинського відділу поліції Головного управління поліції у 
Житомирській області (за згодою) 

РАКС  
Тамара Миколаївна 

директор Ємільчинського Будинку дитячої творчості 

РАЦУН 
Марина Степанівна 

методист освітньо-ресурсного центру відділу  освіти, молоді та 
спорту 

РОМАНЮК  
Лариса Валентинівна 

методист освітньо-ресурсного центру відділу  освіти, молоді та 
спорту 

СОКОЛОВА Тетяна 
Анатоліївна 

головний лікар комунального некомерційного підприємства 
«Ємільчинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
(за згодою) 

ЧЕРКЕС  
Володимир Адамович 

начальник Ємільчинського районного сектору  Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській 
області (за згодою) 

 
 
 

 Заступник селищного голови  Ольга ОНИЩУК 
 
 



 Додаток 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 28.02.2020р. №26 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації та проведення І (селищного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2020 році 
 

№ 
п/п 

Завдання Термін 
виконання  

Виконавець 

1. Підготувати інформаційне 
повідомлення про проведення І 
(селищного)  етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (далі-гра) у 2020 році 

Квітень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

2. Розробити, виготовити та 
розмістити на сайті Ємільчинської 
селищної ради інформацію про 
проведення гри у 2019-2020 
навчальному році (умови 
проведення) 

Квітень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

3. Провести нараду-семінар з 
відповідальними працівниками 
закладів загальної середньої освіти 
з національно-патріотичного 
виховання та вчителями предмету 
«Захист Вітчизни» 

Березень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

4. Провести засідання селищного 
штабу з організації та проведення 
гри в громаді 

Квітень - травень 
2020  року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 
5. Сприяти в організації семінарів-

практикумів для працівників 
відповідальних за проведення 
шкільних етапів гри та 
організаторів гри у громаді, 
підготовці членів таборової 
старшини та суддівської колегії для 
забезпечення таборувань 
селищного етапу гри 

Квітень - травень  
2020 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

6. Розробити умови змагань та 
конкурсів, що проводитимуться під 
час І (селищного) етапу гри у 2020 
році 

Квітень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

7. Провести І (селищний) етап гри на 
території Підлубівського 
старостинського округу (урочище 
«Гори») 

Травень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 

8. Забезпечити  гаряче харчування в 
умовах польової кухні під час 

Травень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 



проведення гри селищної ради 
9. Забезпечити підвіз учасників до 

місця проведення гри та у 
зворотному напрямку 

Травень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 
10. Забезпечити участь команди-

переможниці в ІІ (обласному) етапі 
гри                                                               

Травень - червень 
2020 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради 
11. Забезпечити проведення 

профілактичного рейду у вечірній 
час для попередження негативних 
явищ в учнівському середовищі 

Травень 2020 року Служба у справах дітей 
Ємільчинської селищної 

ради 

12. Забезпечити охорону громадського 
порядку та виконання вимог правил 
протипожежної безпеки під час 
проведення гри 
 

Травень 2020 року Ємільчинське  
відділення  поліції 

Новоград-Волинського 
відділу поліції 

Головного управління 
поліції у Житомирській 

області (за згодою), 
Ємільчинський 

районний сектор  
Державної служби 

України з надзвичайних 
ситуацій у 

Житомирській області 
(за згодою) 

13. Забезпечити медичне 
обслуговування учасників під час 
проведення гри 

Травень 2020 року Ємільчинський центр 
первинної медико-

санітарної допомоги (за 
згодою) 

14. Створити належні санітарно-
гігієнічні умови для проведення гри 

Травень 2020 року Відділ освіти, молоді та 
спорту Ємільчинської 

селищної ради,  
Ємільчинське районне 
управління Головного 

управління 
Держпродспоживслужби 
в Житомирській області 

(за згодою) 
15. Організувати дозвілля учнів у 

вечірній час 
Травень 2020 року Відділ культури та 

туризму Ємільчинської 
селищної ради 

16. Організувати та провести урочисте 
відкриття та закриття гри 

Травень 2020 року Відділ культури та 
туризму Ємільчинської 

селищної ради 
 

                                     
 Заступник селищного голови  Ольга ОНИЩУК 
                                                                                  
 




