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2(^-/року Рівне №

Про внесення змін до наказу управління освіти і 
науки Рівненської облдержадміністрації від 23 
жовтня 2020 року №180

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.2018 № 845, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
11.09.2020 №1132 «Про проведення у 2020/2021 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 23 жовтня 2020 року № 180 «Про проведення у 
2020/2021 навчальному році І та II етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), виклавши склад штабу з 
організації проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у новій редакції, що додається.

В.о.начальника управління Марина ПАШКОВСЬКА



Додаток
до наказу управління освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації 
^  2021 № 60

СКЛАД
штабу з організації проведення II (обласного) етапу 

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

Марина ПАШКОВСЬКА -  заступник начальника управління - начальник 
відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи 
управління освіти і науки облдержадміністрації, керівник штабу;

Ангеліна РОВКАЧ -  головний спеціаліст відділу виховної роботи та 
соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації, 
координатор штабу;

Ірина СВУШКО -  директор комунального закладу «Рівненська обласна 
станція юних туристів» Рівненської обласної ради;

Алла ЧЕРШЙ -  ректор Рівненського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою);

Світлана ТИЛЬКО -  головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і 
спорту та охорони здоров’я Олександрійської сільської ради Рівненського району;

Наталія ТАРАСЕВИЧ -  директор КЗ «Олександрійська спеціалізована 
мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради;

Микола ТИРИК -  вчитель Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6 Дубенської міської ради (за згодою);

Сергій ГАПАНЧАК -  вчитель Рівненської спеціалізованої школи №15 
Рівненської.міської ради;

Микола ПАГУБА -  вчитель 03 «Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Крупецької сільської ради Радивилівського району;

Олена ПЕТРУК -  вчитель Тараканівського ліцею Тараканівської сільської 
ради Дубенського району;

Андрій РИСЮК -  начальник відділення цивільно-військового 
співробітництва управління ОК «Захід» (за згодою);



Роман ВИСОЦЬКИИ -  офіцер відділу призову Рівненського обласного 
центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

Олександр КРИВИЧУН -  представник відокремленого підрозділу ГО 
«Всеукраїнський молодіжний рух «Національний альянс» у Рівненській області 
(за згодою).

В.о. начальника управління Марина ПАШКОВСЬКА


