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Про затвердження Положення  

про Всеукраїнську військово- 

патріотичну спортивну гру 

«Зірниця» 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою формування почуття 

патріотизму у підростаючого покоління, набуття школярами знань, умінь та 

навичок, необхідних захиснику Батьківщини, виховання громадянських якостей 

в учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЄМО:  

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну 

спортивну гру «Зірниця» (далі – Всеукраїнська гра), що додається. 

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій забезпечити організацію і проведення І та ІІ 

етапів Всеукраїнської гри відповідно до Положення про Всеукраїнську гру. 

3. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.),  

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з 

Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних 

Сил України (Копаниця О.В.) забезпечити організацію і проведення  



 2 

ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри відповідно до Положення про 

Всеукраїнську гру.  

4. Керівникам органів військового управління, командирам військових 

частин, начальникам військових навчальних закладів, установ та організацій 

Збройних Сил України надавати у межах компетенції організаційну допомогу   

в проведенні Всеукраїнської гри. 

5. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.) 

передбачити фінансування ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри в межах 

видатків, передбачених на здійснення заходів державної політики з питань  

молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій, починаючи з 2012 року. 

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

освіти і науки, молоді та спорту України, заступника Міністра оборони України 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

 

 

Міністр освіти і науки,                                                              Міністр оборони    

молоді та спорту України                                                          України 
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