
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  ОС В І Т И  І НАУКИ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

Від У З ', 0с£ . Миколаїв № З  З

Про затвердження Положення 

про проведення Миколаївського 

обласного фестивалю 

дружин юних пожежних

Відповідно до підпункту 13 пункту 11 Положення про департамент освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 21 червня 

2018 року № 257-р, з метою навчання підростаючого покоління правилам 

безпечної поведінки, навичкам діяти індивідуально та колективно у 

надзвичайних ситуаціях, розвитку у дітей особистих творчих здібностей, а
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також популяризації серед молоді здорового й активного способу життя 

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний фестиваль дружин юних пожежних (далі - 

Фестиваль) серед команд дружин юних пожежних закладів загальної середньої 

освіти з 01 березня по 03 червня 2019 року у три етапи:

I етап (на рівні районів (міст обласного значення), об’єднаних 

територіальних громад) - з 01 по 20 березня 2019 року;

II етап (зональний) - з 21 березня по 07 травня 2019 року;

III етап (обласний) - 16 травня 2019 року.

2. Затвердити Положення про проведення Миколаївського обласного 

фестивалю дружин юних пожежних (далі - Положення про фестиваль), що 

додається.

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад:

1) довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

Положення про фестиваль та терміни його проведення;

2) спільно з представниками районних, міськрайонних відділів та секторів 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у 

Миколаївській області провести І етап Фестивалю;

3) забезпечити участь команд-переможців І етапу у II та III етапах

Фестивалю.



4. Витрати на направлення учасників здійснюються за рахунок установи, 

що відряджає.

5. Придбання заохочувальних призів здійснити за рахунок комунального 

закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора Л. КОМІСАРОВА




