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НОВГОРОД_СrВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕР}КАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ЧЕРНIГIВСЬКОI ОБЛАСТI

РОЗШОРЯДЖЕННЯ

ъlд,i j rtаýrамl 2О2р. Новгород-СЬерсьюй Ns J/#

IIро сmворення HoBzopod-CiBepcbKozo

районноео шmабу з провеdення у 2020/
2 а 2 h авч {Lп ъ нý.*Еу р оцi В ееу кр atH с bKoi
ём mя ч о-ю н &цькаi вiй с ь ко в о-
паrпрiоmачноi zр u кС окiл> {кlэпура*)

Вiдповiдlrо до статей б, 13, 39 Закону Украtlпа кПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, Указу Президеlrга YKpalI*r вц 18 травня 2а19 року J\Ъ 28б12019
,<Про Стратегiю з нацiонаIьно-патрiотичного вихов;lння), поотанови Кабiнет5r
MiHicTpiB Украlrш вiд 17 жовтня 2018 року Ns 845 кfiеякi fiитаЕня дитяlIо-
юнацького вirtськово*патрiотl.ршlого вILчовання>, районнсi цiцъовоi Програми з

нацiонально-патрiотичного вlD(ованt{я на 2018-202а роки, затвердженоi

рiшеr*rям Новгород-СiверськоТ райожrоi рам Чернiгiвськоi областi вiд 16

березня 2018 року Ng 311, на виконання розпOряджеЕ}lrI голови Чернiгiвсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 12 жовтнrI 282О роry ]ф 5З9 кПро
ствOреш{rI Чернiгiвського обласного штабу з проведення у 2\2al2az1
навча"'IьЕому роцi ВсеукраiЪськоI дитячо-юнаrъкоТ вiйськово-патрiотичноi гри
кСокiл> iкýжурm)>, з метою проведення у 2а2аПа21 навчальноrrту роцi у
заlLц4дах освiти райоlry BceyKpaiHcbKoТ д{тячO-юнаr-ькоi вiйськово-патрiотичноТ
гри кСокiш (<ýжурш) на н€Lтежному органiзацiГшrом.ч piBHi
зобов'язую:

1. Утворити Новгород-Сiверський районrлпt шrтаб з проведенrж у 2aZOl2O21
нЁtвчаjlьfiому рсцi BceyrcpaiHcbKoT дитяtlо-юнатl,ькоТ вirlськово-патрiотlтчноi гри
с(Сокiл) (кДжураrD,

2. Затвердлти склад Новгород-Сiверсъкого райоrжого штабу з гIровелення у
Z*2O12021 навча-гtъному poui Всеукраiнсъкоi дитяIIо-юнацьксr вiйськово-
тlатрiотитноi гри кСокiл> (<ýщрш) згшно з дOдатком"

В.о. гслови RiKTnn КроПоТ



Лодаток
до розпорядкешý голови

рйонноi державноi qдиiHicтpaцri

.^Э*rоiрu.р 2а2а року Nsjl!

склАд
Новгород-Сiверськог0 районшого штабу з шроведепшя

у 2020/202 1 навчальЕому рочi ВсеукраiЪськоi дитячо-юнацькоi
вiй ськово-п атр iоти ч ноi грш <<С окiш (<<ЩжураD)

кропот
BiKTop Млжолайовиs

БIлА
св iтл ана В апеrrгшлiвна

ЖоРоВ Анатолiй
Анатолйович

Членu шmабу:

AHIкICHKo
Ацдрiй Михайлович

БогдАн
Роман ОлексаrцровитI

х(ЕрЕБок
В олодmлир Мrлсолайович

зоII{trнко
Валерй Вiкторович

заступник голови рйонноi державноi
адлiнiстрацii, начашьrш*с районцого rrrгабу

начапьник вiддiry освiти рйоl*rоI державноi
ашtiнiотращii, застуIIник начаJIьника райоrrтrого
пrгабу

дрIректор Комуна-гlьного закладу кНовгород-
СЬерсъшй райошптй будашlок дlтrячоi та
юнаrтькоi творчостЬ Новгород-СiверсъкоТ

районrrоi рад.{ Чернiгiвськоi областi, секретар

районного тггабу

начальник Новгород-Сiверсъкого РВ УДСНС
YKpaiшr у ЧернiгЬськй областi (за згодою)

вiйсъковий KoMicap Новгород-Сiверсъкого
об'еднаного мiського терrгорiаirьного цеIfгру
KoMImeKTyBaH}uI та соцiалъноi пiдтримки (за
згодою)

начILJIъник вiдliлу з питань оборонrrоi,
мобiлiзацiйlrоi, режимно-сецретноi роботи та
цивiлъного захисту райоl*rоi державноi
адмiнiстрацii

т,в.о. начаJъЕика Новгород-Сiверського ВП
ГУНП в Чернiгiвсъкiй областi (за згодою)



зtозъко
Iршrа Петрiвна

млтвIIок
HiHa Вiталiiвна

мЕльник
IBaH Васршъович

2

директор Комlтлалъноi установи <Новгород-
Сiверськлй райоr*rrй цеirгр обс-lqтовра}цrя
закладiз освiти> Новгород-Сiверськоi районноi
р аци Чернiгiв съкоi областi

завiдувач сектору культури райошlоi державноi
адмiнiстрачii

голова lромадсъкоi органiзацiТ (Учасшжи
антитерористичноi операшii Новгор*д-
Сiзерщлпп+> (за згодою)

ФУРСА начаJIъник вiддiлу г{рикордоlшоТ с-гýокби

Ростислав Вiкторович кГрем'яч> (за зголою)

rШГАНКОВ завiдрач сектору у сцравах сiм'i, молодi аа
Лндрй Федоровrrч сшорry райоrrноi державноi адмiнiстрацii

чЕрнЕнко головний лiкар Коштрtаrьного некомерцiйного
Оксана Василiвна шдприемства <Новгород-Сiверський районнrй

Щеrrгр первинноi медп<о-санiтарноi допомогю)
Новгород-Сiверськоi райоrшоi рали Чернiгiвсъкоi
ля-_л-:(r\-rJlOry I l

IrrFлЕГ нач;шьник сектору превеlщii Новгород-
fiмlrгро Миколайовrтч Сiверського ВП ПДFIЯ в Чернiгiвсъкiй областi (зазгодою) tl

ll
ll

Начатьник вiддiлrу освiти t,
райоrшоi державнсi адмiнiстрафi М Свiтлана БIЛА

л
tи


