
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 13 травня 2020 р. № 367 

Київ 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2018 р. № 845 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р.  

№ 845 “Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 84, ст. 2769) зміни, що 

додаються. 

        

Прем’єр-міністр України                                                    Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 367 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2018 р. № 845 

1. У пункті 2 постанови слова “Міністерству інформаційної політики” 

виключити, а слова “Міністерству культури” замінити словами 

“Міністерству культури та інформаційної політики”. 

2. У Положенні про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”), затвердженому зазначеною 

постановою: 

1) у пункті 1 слова і цифри “Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580” замінити словами і 

цифрами “Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої 

Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286”; 

2) пункт 3 після слів “загальної середньої” доповнити словами 

“професійної (професійно-технічної), фахової передвищої”, а після слів 

“молодіжних центрах” — словами“, центрах національно-патріотичного 

виховання”;  

3) у пункті 8 слова “Українським державним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (далі — Український державний центр 

туризму)” замінити словами “Українським державним центром 

національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 

молоді (далі — Український державний центр національно-патріотичного 

виховання)”; 

4) у пункті 9: 

абзац перший після слів “загальної середньої” доповнити словами 

“професійної (професійно-технічної), фахової передвищої”, а після слів 

“молодіжних центрів” — словами “, центрів національно-патріотичного 

виховання”; 

абзац шостий після слів “молодіжних центрів” доповнити словами 

“, центрів національно-патріотичного виховання”; 

5) в абзаці другому пункту 14 слова “Головним штабом або, за його 

дорученням” замінити словами “Українським державним центром 
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національно-патріотичного виховання або, за дорученням Головного 

штабу”; 

6) у пункті 20 слово “МІП,” виключити; 

7) пункт 37 доповнити абзацом такого змісту: 

“В умовах особливого періоду, надзвичайної ситуації, карантину, 

установлених на всій території України, інші строки проведення III етапу 

наметового таборування Гри, ніж визначені цим пунктом, та місце його 

проведення затверджуються наказом МОН. Строки проведення І та  

ІІ етапів визначаються з урахуванням строку проведення ІІІ етапу.”; 

8) в абзаці другому пункту 42 слово “збірні” виключити; 

9) у тексті Положення слова “Український державний центр туризму” 

в усіх відмінках замінити словами “Український державний центр 

національно-патріотичного виховання” у відповідному відмінку, а слово 

“Мінкультури” — словом “МКІП”. 

_____________________ 


