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НАКАЗ  

12.03.2018           № 41 
 

 

Про проведення районного етапу 

міського конкурсу дружин юних пожежних  

серед  закладів загальної середньої освіти 

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», 

наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 02.03.2018 № 45 «Про 

проведення міського конкурсу дружин юних пожежних  серед закладів загальної 

середньої освіти», плану роботи Управління освіти адміністрації Московського 

району 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 (далі – Положення), та з 

метою поширення руху юних пожежних у закладах загальної середньої освіти, 

формування в учнів навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях 
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НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад оргкомітету та журі районного етапу міського конкурсу 

дружин юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти   у 2018 році – 

далі районного етапу Конкурсу (додаток 1). 

2. Оргкомітету провести районний етап Конкурсу 03-04 квітня 2018 року на базі 

Харківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  123 Харківської міської 

ради Харківської області за графіком згідно з Положенням (додаток 2). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Провести шкільний етап Конкурсу. 

До 02.04.2018 

3.2. Направити для участі у районному етапі Конкурсу шкільні дружини юних 

пожежних. 

03-04.04.2018 

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

проведення районного етапу Конкурсу.  

03-04.04.2018 

3.4. Провести профілактичні бесіди з учнями з питань охорони життя і здоров’я 

та дотримання безпеки життєдіяльності під час поїздки до Харківської 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів № 123 Харківської міської ради 

Харківської області та при проведенні конкурсу. 

03-04.04.2018 

3.5. Надати до районного методичного центру заявки на участь у змаганнях за 

встановленим зразком (додаток 3). 

До 03.04.2018 

4. Макаренко В.М., директору Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №123 Харківської міської ради Харківської області, забезпечити умови 

для проведення районного етапу Конкурсу. 

03-04.04.2018 

5. Районному методичному центру (Лопіна О.М., завідувач РМЦ, Поздняков 

В.А., методист): 
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Додаток 1 до наказу Управління освіти 

адміністрації Московського району  

Харківської міської ради   

від 12.03.2018 № 41 

Склад оргкомітету районного етапу  конкурсу дружин  

юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти 

Голова оргкомітету:  

Лопіна О.М. – завідувач районного методичного центру  

Члени оргкомітету: 

Поздняков В.А. - методист РМЦ 

Макаренко В.М. - директор ХЗОШ № 123 

Склад журі районного етапу конкурсу дружин юних пожежних 

Голова журі: 

Колеснік С.М. – головний інспектор Московського районного відділу ГУ ДСНС 

України в Харківській області, майор служби ЦЗ (за згодою). 

Члени журі: 

1. Горбась С.С. – провідний інспектор Московського районного відділу ГУ 

ДСНС України в Харківській області, майор служби ЦЗ (за згодою). 

2. Андрейченко С.О. – інспектор 18-ДПРЧ ГУ ДСНС України в Харківській 

області, ст.лейтенант служби ЦЗ (за згодою). 

3. Братушка Ю.К. – інженер з охорони праці Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради. 

4. Федорченко Л.І. – інженер з охорони праці Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради. 

5. Ятленко І.В. – методист районного методичного центру. 

6. Максименкова В.М. - методист районного методичного центру. 

7. Столяревська Г.А. – вчитель російської мови ХЗОШ №123. 

8. Пошелюк О.А. – вчитель фізичної культури ХЗОШ №123. 

9. Овчаренко Т.М. - вчитель фізичної культури ХЗОШ №123 

Начальник Управління освіти     О.В.Гресь 
 

Поздняков В.А. 
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Додаток 2 до наказу Управління освіти 

адміністрації Московського району  

Харківської міської ради   

від 12.03.2018 № 41 

 

 

Графік виступів команд-учасників районного етапу конкурсу 

дружин юних пожежних 

 

№№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Час  проведення Команди-учасники 

1 03.04.2018 14-00 ХСШ № 3, ЗОШ № 8 

2  14-30 ЗОШ №19, ХГ №23 

3  15-00 ЗОШ №25, ЗОШ №30 

4  15-30 ЗОШ № 31, ЗОШ №42 

5  16-00 ХГ №43, ЗОШ №56 

6  16-30 ЗОШ №58, ЗОШ №64 

7  17-00 ЗОШ №84, ЗОШ №97 

8  17-30 ЗОШ №98, ЗОШ №103 

9 04.04.2018 14-00 ЗОШ №111, ЗОШ №122 

10  14-30 ЗОШ №123, ЗОШ №124 

11  15-00 ЗОШ №128, ЗОШ №138 

12  15-30 ЗОШ №139, ЗОШ №140 

13  16-00 ХЛ №141, ЗОШ №142 

14  16-30 ЗОШ №143, ХГ №144 

15  17-00 ХСШ №156, ЗОШ №167 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти     О.В.Гресь 

 

 

 

Поздняков В.А. 
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Додаток 3 до наказу Управління освіти 

адміністрації Московського району  

Харківської міської ради   

від 12.03.2018 № 41 

 

До оргкомітету районного етапу  конкурсу 

дружин юних пожежних серед закладів 

загальної середньої освіти Московського 

району 

 

ЗАЯВКА 
  

 Команди _______________________________________________________________________________________ 
      (повна назва команди) 

на участь у районному етапі конкурсу дружин юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти 

Московського району 

 

Список учасників команди: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Навчальний 

заклад 

Дата 

народження 

Вік 

учасника 

Контактний 

телефон 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Капітан команди: 

ПІБ (повністю) 

капітана команди 

Навчальний заклад Клас Паспорт/ 

свідоцтво про 

народження 

Ідентифікаційний 

номер 

     

 

Керівник команди (супровідник): 

_____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(домашня адреса, контактний телефон) 

 

   

Директор школи    _________________________________ 

 

 

«       » ______________________ 2018 року                  

 

 

 

Начальник Управління освіти     О.В.Гресь 
 

Поздняков В.А. 


