
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

04.04.2019                                                                                                      № 54 

 

Про  участь  у  зональному    

етапі фестивалю дружин юних 

пожежних  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,  

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, затвердженого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 

1761/22073, та спільного наказу Головного управління ДСНС України у 

Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 12.02.2019 № 48/28, листа Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації від 01.03.2019 № 01-

32/1069 «Про проведення зональних етапів фестивалю дружин юних 

пожежних» та з метою навчання підростаючого покоління правилам безпечної 

поведінки, формування в учнів поваги до професії пожежного-рятувальника і 

популяризації серед дітей та молоді здорового й активного способу життя,  

н а к а з у ю: 

 

1. Направити 12 квітня 2019 року команду учнів      Новомажарівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів для участі у зональному етапі фестивалю дружин юних пожежних 

до м. Валки Харківської області. 

2. Керівником команди учнів Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

призначити  Онищенко Тетяну Вікторівну,  педагога-організатора     

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

3. Відповідальність за життя та безпеку учнів покласти на керівника 

команди  Онищенко Тетяну Вікторівну. 

4. Директору  Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заваді А.А.: 



4.1.Відрядити до м. Валки Харківської області педагога - організатора 

Онищенко Тетяну Вікторівну, як супроводжуючого учасників зонального етапу 

фестивалю дружин юних пожежних. 

4.2 Забезпечити явку учасників зонального етапу фестивалю дружин юних 

пожежних відповідно до списку (додаток ). 

4.3. Забезпечити для підвезення транспортом учасників зонального етапу 

обласного фестивалю дружин юних пожежних. 

4.4. Направити 12.04.2018 Кравчину  Івана Павловича, водія  

Новомажарівської  ЗОШ І-ІІІ до м. Валки Харківської області для підвезення 

учасників зонального етапу фестивалю дружин юних пожежних.  

5.  Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту 

Скотаренко Т.О. здійснити виплату відряджувальних  Онищенко Тетяні 

Вікторівні,  педагогу-організатору     Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

керівнику команди, учасниці  зонального етапі фестивалю дружин юних 

пожежних   та  Кравчині Івану Павловичу, водію Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, який здійснюватиме підвіз до м. Валки Харківської області. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  завідувача 

районного методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                             О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


