
 

НАКАЗ 

 

 

 

05.03.2018           № 42 

 

Про проведення 

районного конкурсу дружин  

юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних  

закладів Новобаварського району 

у 2018 році 
 

 

На виконання спільного наказу Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області та 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 14.02.2018 № 37/24  «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського 

фестивалю дружин юних пожежних», плану роботи Департаменту освіти 

Харківської міської ради на  2018 рік, відповідно до Положення про 

Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, затвердженого спільним 

наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України та Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 № 1223/1057, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1761/22073, 

та з метою поширення руху юних пожежних у загальноосвітніх навчальних 

закладах Новобаварського району, формування в учнів навичок поведінки в 

надзвичайних ситуаціях, залучення їх до вивчення історії пожежно – 

рятувальної справи, популяризації серед дітей і молоді здорового способу 

життя 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити: 

 

1.1. Склад оргкомітету районного конкурсу дружин юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних закладів Новобаварського району м. Харкова 

(далі Конкурсу) (додаток 1). 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 



1.2. Склад оргкомітету районного конкурсу дружин юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних закладів Новобаварського району у 2018 році  

далі Конкурсу (додаток 2). 

 

1.3. Склад журі Конкурсу (додаток 3).  

1.4. Оргкомітету провести районний конкурс дружин юних пожежних-

рятівників 23 березня 2018 року на базі  Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2. 

 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Провести І (шкільний) етап конкурсу. 

До 20.03.2018 

2.2.  Призначити відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей під час 

проведення конкурсу.       

                                                                                                                23.03.2018 

2.3. Провести профілактичні бесіди з учнями з питань охорони життя і 

здоров’я та дотримання техніки безпеки під час поїздки до місця проведення 

конкурсу. 

                                                                                                            23.03.2018 

2.4. Заявки на участь у районному конкурсі дружин юних пожежних-

рятівників надати до МЦ (методисту Макаровій О.В.). 

 21.03.2018 

3. Ткаченко Л.О., директору ЦДЮТ № 2 забезпечити умови для проведення 

районного конкурсу дружин юних пожежних-рятівників. 

                                                                                                               23.03.2018 

4. Методисту МЦ Макаровій О.В.: 

4.1. Надати методичну допомогу: 

- керівникам шкільних команд щодо підготовки до районного конкурсу; 

                                                                                                             До 22.03.2018 

- команді-переможниці районного етапу з метою підготовки до участі у 

міському етапі відповідно до Положення міського конкурсу дружин юних 

пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова  

До 08.04.2018 

4.2. Своєчасно подати до оргкомітету міського конкурсу дружин юних 

пожежних-рятівників заявку на участь у конкурсі із зазначенням прізвища, 



ім’я та по-батькові, копії ідентифікаційного коду, домашньої адреси 

учасників конкурсу і керівника команди, протоколи засідань районного журі 

та сценарій виступу команди від району. 

                                                                                                             До 10.04.2018 

4.3. Забезпечити участь районної команди у міському конкурсі дружин юних 

пожежних-рятівників.  

                                                                                                          19.04.2018 

4.4. Призначити відповідальним керівника команди-переможиці районного 

етапу за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення міського 

конкурсу.                                                                                                19.04.2018                                                                                                

4.5. Довести зміст даного наказу до відома керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів.                                                                          До 06.03.2018 

 

5. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Управління 

освіти   адміністрації   Новобаварського   району   Харківської   міської   ради   

Токар А.О. розмістити цей наказ на сайті Управління освіти.                       

 

                                                                                                             До 06.03.2018 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради       О.Ф. Світлична  
 

 

З наказом ознайомлені: 

Макарова О.В. 

Ткаченко Л.О. 

Токар А.О. 
 

 

 

 

Макарова О.В., 7120894 

 

                                                                                                                              



                                                                                         Додаток 1 до наказу 

                                                                                         Управління освіти  

адміністрації   

Новобаварського району  

Харківської міської ради  

від 05.03.2018 № 42 

 

 

Оргкомітет 

районного конкурсу дружин юних пожежних  

серед загальноосвітніх навчальних закладів Новобаварського району 

 у 2018 році 

 

 

Голова 

оргкомітету: 

Ривкіна О.Ф. – заступник начальника Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської міської 

ради 

 

Члени оргкомітету:  Гаврюшенко І.В. – завідувач господарством Управління 

освіти адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради 

 

Тимченко С.М. – керівник гуртка «Водний туризм» 

Центру дитячої та юнацької творчості   № 2 

 

Кириченко Т.Б. – методист Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2 

 

Спольник Л.В. – заступник директора з навчально – 

виховної роботи Центру дитячої та юнацької творчості № 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



                                                                                         Додаток  2 до наказу 

                                                                                         Управління освіти  

адміністрації  

Новобаварського району  

Харківської міської ради  

від 05.03.2018 № 42 

 

 
 

Журі 

районного конкурсу дружин юних пожежних  

серед загальноосвітніх навчальних закладів Новобаварського району  

у 2018 році 

 

Голова журі: Світлична О.Ф. – начальник Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради 

 

Члени журі:  Макарова О.В. – методист методичного центру 

Управління освіти адміністрації Новобаварського 

району Харківської міської ради 

 

Ткаченко Л.О. – директор Центру дитячої та 

юнацької творчості № 2 

 

Заіка Є.А. – т.в.о. начальника Новобаварського РВ у 

м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області 

 

Рослякова О.О. – начальник господарчої групи 

Управління освіти адміністрації Новобаварського 

району Харківської міської ради 

 

Попов М.М. - керівник гуртка «Пішрхідний туризм» 

Центру дитячої та юнацької творчості   № 2 

 

 
 

                                                                                  

 

 

 



 
                                                                                 До оргкомітету 

районного конкурсу дружин юних 

пожежних серед загальноосвітніх 

навчальних закладів Новобаварського 

району   у  2018 році 

 

ЗАЯВКА 
  Команди 

_______________________________________________________________________________________ 
      (повна назва команди) 

на участь у районному конкурсі дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів 

Новобаварського району у 2018 році 

 

Школа_______________________________________________________________________________________ 

 

 Список учасників команди: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Навчальний 

заклад 

Дата 

народження 

Вік 

учасника 

Домашня 

адреса 

Контактний 

телефон 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 Капітан команди: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я) 

 

 Керівник команди (супровідник): 

_____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(домашня адреса, контактний телефон) 

 

  

  

Керівник навчального закладу                    ________________________   (П.І.Б.) 

 

 

   

 
     До заявки додаються наступні документи і матеріали: 

 

- список дружини, затверджений керівником навчального закладу; 

- копія наказу про призначення відповідального за життя та здоров’я дітей; 

- медичні довідки про стан здоров’я членів дружин, затверджені медичним        

     працівником навчального закладу; 

- копія свідоцтва про народження або паспорту капітана команди;  

- копія ідентифікаційного коду капітана команди. 

 

 

 



 

 

 

Графік виступів команд-учасників 

районного конкурсу дружин юних пожежних 

серед загальноосвітніх навчальних закладів Новобаварського району у 2018 році 

 

 

№ 

з/п 

Дата проведення Час  проведення Навчальні  заклади 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

23.03.2018 року 

13-00 ЗЗСО № 28, ХГ № 39. 

 

2. 13-30 ЗЗСО №№ 54, 59. 

 

3. 14-00 ХГ № 65, ХЗОШ 76. 

 

4. 14-30 ЗЗСО №№ 79, 81. 

 

5. 15-00 ЗЗСО №№ 92, 93. 

 

6. 15-30 ЗЗСО №№ 115, 127. 

 

7. 16-00 ЗЗСО №№ 130, 137. 

 

8. 16-30 ХЗОШ №  153, ХСШ 162 

 

 

 


