
 

 

НАКАЗ 

 

26.03.2018           №  63 

 

 

Про підсумки 

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 23 березня 2018 року оргкомітетом проведено районний конкурс 

дружин юних пожежних на базі КЗ   «Центр дитячої та юнацької творчості  

№ 2» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями конкурсу і нагородити: 

 

 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА 

РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

НОВОБАВАРСЬКОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

УКРАИНА 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОБАВАРСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

   



1.1. Дипломом І ступеня: 

 

- команду Харківської гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської 

області. 

1.2. Дипломом ІІ ступеня: 

 

- команду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 

Харківської міської ради Харківської області; 

 

- команду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 127 імені 

Г.К. Жукова Харківської міської ради Харківської області. 

 

1.3. Дипломами ІІІ ступеня:   

 

- команду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 59 

Харківської міської ради Харківської області; 

 

- команду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 115 

Харківської міської ради Харківської області. 

 

3. Методисту МЦ Макаровій О.В.: 

 

3.1. Надати методичну допомогу: 

 

- 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 

 

3.2. 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 

 

3.3. Забезпечити участь районної команди у міському конкурсі дружин юних 

пожежних-рятівників.  

                                                                                                            19.04.2018 

 

4. Довести зміст даного наказу до відома керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів.   

                                                                                                             До 27.03.2018 

 



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 27.03.2018 

 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти 

адміністрації  Новобаварського району 

Харківської міської ради       О.Ф. Світлична  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова О.В., 7120894 

 


