
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

про проведення онлайн-конференції на платформі ZOOM щодо 

обговорення питання «Про організацію та проведення Всеукраїнської 

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

Одеській області у 2022/2023 н.р. та порядку реалізації заходів Одеської 

обласної школи виховників джур. 

 

Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення: 
обговорення питання «Про організацію та проведення Всеукраїнської 

військовопатріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») в Одеській 

області у 2022/2023 н.р. та порядку реалізації заходів Одеської обласної 

школи виховників джур (відповідно до Концепції з національно-

патріотичного виховання, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 

№527). 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: представники 

інститутів громадянського суспільства, виконавчих органів влади, органів 

місцевого самоврядування, представники учнівського самоврядування, 

куренів на базі закладів освіти області. 

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін: осучаснення 

процесів у сфері національно-патріотичного виховання, залучення молоді до 

участі у зазначених процесах, надання можливості для їх вільного доступу до 

інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення 

гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів; 

налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю 

та молодіжними спільнотами регіону, підвищення якості підготовки рішень з 

важливих питань у сфері національно-патріотичного виховання з 

урахуванням громадської думки, створення умов для участі молоді у 

розробленні актуальних для молодіжних спільнот заходів та проектів у сфері 

національно-патріотичного виховання. 

Способи забезпечення участі в обговоренні: онлайн конференція та 

електронні консультації. 

Строк подання пропозицій та зауважень: з 27.02.2023 до 13.03.2023.  

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (063) 4143634.  

Контактні особи: Дмитрук Зоя Анатоліївна, завідувач сектору 

позашкільної освіти, виховної роботи та молодіжної політики Департаменту 

освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.  

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 

листування: departament_dmitruk@ukr.net. 

Зареєструватись на громадське онлайн обговорення, яке відбудеться 

27.02.2023 о 15.00, можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1-

191yTZt0ppSARe0KJWfUwHXAAs_pTSUlX2kk6zsRKo/edit.  

mailto:departament_dmitruk@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1-191yTZt0ppSARe0KJWfUwHXAAs_pTSUlX2kk6zsRKo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-191yTZt0ppSARe0KJWfUwHXAAs_pTSUlX2kk6zsRKo/edit


Всі зареєстровані учасники отримають посилання на онлайн 

конференцію.  

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 

23.03.2023 року на офіційному вебсайті Одеської обласної державної 

адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» 

 

 


