УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
від 02 червня 2015 року

№ 122-од

НАКАЗ
Про участь в обласній дитячо-юнацькій
військово-патріотичній грі
«Сокіл» («Джура»)
Відповідно до Указу Президента України від 04 травня 2007
р. № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва»,
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
13.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську
дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), наказів
Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 р. № 276 «Про внесення
змін до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військовопатріотичну гру «Сокіл» («Джура»), від 30.09.2014 р. № 1085 «Про
затвердження у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), розпорядження голови
Тернопільської обласної державної адміністрації від 30.12.2014 р. № 677-од
«Про затвердження заходів щодо посилення військово-патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років»,
наказів департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної
адміністрації від 12.02.2015 р. № 50 «Про організацію дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), від 31.03.2015 р. № 103 «Про
затвердження Положення та технічних умов ІІ етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» )»Джура»), наказу відділу
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації від 25.05.2015 р. №
119-од «Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у рамках ХІV збору
дитячо-юнацьких об’єднань «Козацьке коло – 2015», присвяченої Дню
Героїв, з метою покращення роботи щодо військово-патріотичного
виховання, забезпечення єдності, розвитку та психологічної підготовки
молоді до захисту Вітчизни, формування у неї патріотичної свідомості,
національної гідності

Н А К А З У Ю:
1.Директору НВК «Лановецька
загальноосвітня школа I-III ступенів
№ 2 - гімназія» РУБЦЮ В.І.:
1) сформувати на базі школи команду для участі в дитячо-юнацькій
військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), яка відбудеться з 9 по 12.06.
2015 року у м. Теребовлі (військово-патріотичний центр «Миротворець»;
2) призначити відповідальних за безпеку життя та здоров’я учнів у дорозі
та провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності.
2. Директору Буглівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
МЕЛЬНИЧУК С. М. виділити автотранспорт для перевезення команди
на змагання та відрядити водія ГОНЧУКА В.Ф.
3. Централізованій бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації
(КАЗМІРУК Г.Ф.) виділити кошти згідно кошторису (додається).
4. Підзвітною особою призначити керівника команди РУБЦЯ В.І.
5. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектору х питань
освіти відділу освіти, молоді та спорту ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації
Р.Й. Зубрицький
В.І. Паламарчук
Т.А.Паньків
М.М.Луцик
Г.Ф. Казмірук
О.В.Дашковська

О.І. ХОДАНОВИЧ

Додаток
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
від 02.06.2015 № 122-од
Затверджую:
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
_________О.І. ХОДАНОВИЧ

Кошторис витрат
на відрядження команди для участі в обласній дитячо-юнацькій
військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

м. Теребовля
09-12 червня 2015 р.

Проїзд: Буглів - Ланівці - Тернопіль – м.Теребовля (військово-патріотичний
клуб «Миротворець») – Ланівці - Буглів відстань 250 км
Розхід палива: 55 літрів
1 л по 20 грн. 20коп. на 55л = 1111 грн.
Харчування: водій : 1 чол. по 43 грн. 61 коп. - 4 дні – 174 грн. 45 коп.
Харчування учнів: 10 чол. по 50 грн. 4 дні – 2000 грн.
Харчування керівників: 2 чол. по 50 грн. – 4 дні – 400 грн.
Всього: 3685 грн. (три тисячі шістсот вісімдесят п’ять) грн.. 45 коп

Завідувач РМК

В.І. Паламарчук

Методист РМК

М.М. Луцик

