
                                                                                  
                                                 УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                    
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від __________________    м.Бурштин                             № _____________ 

 

 

 

Про створення міського штабу 

для організації   Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

 

         На виконання Указу Президента України від 12.06.2015р. № 334/2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», згідно листа 

Міністерства освіти і науки № 1/9-78 від 17.02.2015р. та керуючись Законом України 

№2998-ХІІ від 05.02.1993р. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», з метою залучення учнівської молоді для проведення активного дозвілля та 

вихованню національно-патріотичної гідності: 

 

1. Затвердити склад міського штабу для організації та координації Всеукраїнської 

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

 

2. Відділу освіти і науки (Тутці М.О.) провести шкільний, міський етапи даної гри та 

забезпечити участь  команди м.Бурштина в обласній дитячо-юнацькій війсково-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура») в 2016р. 

 

 

3. Відділу у справах молоді і спорту (Козар М.С) проводити координацію дитячо-

юнацької війсково-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 

4. Організаційному відділу(Марчук Н.Я) забезпечити висвітлення інформації про 

захід на офіційному сайті міської ради та в газеті  «Бурштинський вісник». 

 

5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського  голови з 

гуманітарних питань Кицелу Н.Ю.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                Р.О.Джура 

                                                                                                                                            

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Розпорядженням міського голови 



                                                                                     №                    від 24.12.2015р. 

 

 

Склад  міського штабу для організації   Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

 

 
Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської міської ради; 

 

М.В. Шкарпович  – провідний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту Бурштинської 

міської ради, відповідальний за патріотичне виховання молоді в м.Бурштин; 

 

Л.В. Піцун - заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №3; 

 

В.В. Грицюк – голова Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» 

 

С.І.Волошин – вчитель предмету «Захист Вітчизни», заступник директора з навчально-

виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 

 

М.В. Куций – вчитель предмету «Захист Вітчизни», фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3; 

 

М.С. Кучер – вчитель фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 

 

О.І. Николайко – педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

 

П.І. Куч - вчитель предмету «Захист Вітчизни», фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


