
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

05.02.2020                                                                                                      № 25 

 

Про    проведення   Всеукраїнського  

літературного конкурсу  серед дітей 

на   протипожежну   та    техногенну  

тематику 

 

       На виконання листа Департаменту науки і освіти  Харківської обласної 

державної адміністрації від 04.02.2020 № 01-33/537 «Про    проведення   

Всеукраїнського літературного конкурсу  серед дітей на   протипожежну   та    

техногенну тематику», з метою залучення дітей різного віку до вивчення та 

популяризації правил пожежної та техногенної безпеки, формування у них 

навичок обережного поводження з вогнем, виховання почуття відповідальності 

та збереження від вогню та інших надзвичайних ситуацій навколишнього 

середовища,   наказую: 

 

1.  Провести районний етап Всеукраїнського літературного конкурсу    на   

протипожежну   та    техногенну тематику серед учнів 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівського району. 

                                                                                05.02.2020 – 27.02.2020 

2. Затвердити оргкомітет   районного  етапу Всеукраїнського 

літературного конкурсу    на   протипожежну   та    техногенну тематику серед 

учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району у 

складі: 

Голова  оргкомітету:   Бєляєва Антоніна Іванівна –  завідувач районного 

методичного кабінету   відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської   

районної державної адміністрації; 

      Члени  оргкомітету:  

- Босенко Андрій Павлович – начальник Зачепилівського РС ГУ ДСНС 

України у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту (за 

згодою); 

       - Сало Любов Володимирівна – директор Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради (за згодою); 



     - Мотринець Світлана Миколаївна –директор ТОВ «Редакції газети 

«Горизонти Зачепилівщини» (за згодою); . 

 

- Ляшенко Валентина Іванівна – методист районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді і спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації.  

3. Затвердити журі   районного  етапу Всеукраїнського літературного 

конкурсу    на   протипожежну   та    техногенну тематику серед учнів 1-11 

класів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району у складі: 

Голова  журі:   Бєляєва Антоніна Іванівна –  завідувач районного 

методичного кабінету   відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської   

районної державної адміністрації; 

Заступник голови журі:  Босенко Андрій Павлович – начальник 

Зачепилівського РС ГУ ДСНС України у Харківській області, підполковник 

служби цивільного захисту (за згодою); 

 Члени журі: 

- Сало Любов Володимирівна – директор Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради (за згодою); 

 - Мотринець Світлана Миколаївна –директор ТОВ «Редакції газети «Горизонти 

Зачепилівщини» (за згодою); . 

- Ляшенко Валентина Іванівна – методист районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді і спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації.  

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

4.1. Забезпечити  участь у районному  етапі  Всеукраїнського літературного 

конкурсу    на   протипожежну   та    техногенну  тематику. 

                                                                                        05.02.2020 – 27.02.2020 

4.2. Надати до районного методичного кабінету роботи учасників конкурсу 

                                                                                                        До 27.02.2020 

5. Надати роботи переможців районного  етапу Всеукраїнського 

літературного конкурсу    на   протипожежну   та    техногенну тематику серед 

учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації для 

участі у обласному етапі. 

                                                                                02.03.2020 – 10.04.2020 

      6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                    Олена ПЕТРЕНКО 
 

 


