
Управління ДСНС України Управління освіти і науки
у Чернігівській області Чернігівської облдержадміністрації

Вих. № 39/1-04/М 9від#.4?.2019 Вих. № О^Мае/^/3  від с^.03.2019

Начальникам М(МР, Р) В(С)
У ДСНС України у Чернігівській області
Начальнику навчально-методичного 
центру ЦЗ та БЖД Чернігівської області
Керівникам місцевих органів управління 
освітою Чернігівської області

Про проведення етапів Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних

Відповідно до ст. 39, 41 Кодексу цивільного захисту України, п.12 Плану 
основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1076-р, 
наказу №1223/1057 від 27.09.2012 року Міністерства надзвичайних ситуацій 
України та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України "Про 
затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль дружин юних 
пожежних", а також з метою формування культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді, Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації та Управління ДСНС України у Чернігівській області

ПРОПОНУЮТЬ:

Чернігівському міському, міськрайонним, районним підрозділам 
Управлінню ДСНС України у  Чернігівській області:
Місцевим органам управління освітою Чернігівської області:

1. У термін до 22 березня розробити та надати до відділу агітаційно- 
пропагандистської роботи ЦЗД У ДСНС України у Чернігівській області 
(ргеззтпз@і.иа) спільний план проведення І етапу (районного, міського) 
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних із зазначенням повної 
назви закладів освіти, датою та місцем проведення, назвою команди від закладу 
освіти (додаток 1).
2. Організувати проведення І етапу (районного, міського) Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних у визначені спільним планом терміни та 
відповідно до Умов проведення районного (міського) та обласного етапів 
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних на 2019 рік (додається).

3. Організувати висвітлення у засобах масової інформації проведення 
І етапу (районного, міського) Всеукраїнського фестивалю дружин юних 
пожежних.
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4. Організувати участь команд-переможців І етапу (районного, 
міського) у обласному II етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних 
пожежних, про дату, час та місце проведення якого буде оголошено додатково.

Чернігівському міському, міськрайонним та районним підрозділам 
Управління ДСНС України у  Чернігівській області:

1. У термін до 24 квітня до відділу агітаційно-пропагандистської 
роботи ЦЗД У ДСНС України у Чернігівській області надати інформацію про 
результати проведення І етапу (районного, міського) Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних із зазначенням назви команд переможців, 
присутніх на заході представників ЗМІ та висвітлення проведеного Фестивалю 
(додаток 2).

2. Після проведення І етапу (районного, міського) Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних до відділу агітаційно-пропагандистської 
роботи ЦЗД У ДСНС України у Чернігівській області не пізніше 11:00 
наступного дня надати текстові та фотоматеріали (5-7 кращих електронних 
фото) ходу проведення Фестивалю.

3. У термін до 24 квітня до відділу агітаційно-пропагандистської 
роботи ЦЗД У ДСНС України у Чернігівській області надати у електронному 
вигляді скановані копії протоколів про проведення І етапу (районного, 
міського) Всеукраїнського фестивалю дружини юних пожежних.

Начальник У ДСНС України 
у Чернігівській о£я£сті 
полковник сл^зїсш^^л^ноіїтза5шсту

Р.М. Гордовий

Начальник Управління 
освіти і науки Чернігівської

Дубина, 65-25-43. Котевич, 95-49-75



Додаток №1

План проведення І-етапу "Фестивалю дружин юних пожежних" 

у ___________ -__________________ районі

з

Повна назва 
закладу освіти

Назва команди 
учасника

Дата проведення 
заходу

Місце проведення 
(із зазначенням 
назви та адреси 

будівлі, на 
території якої буде 
проводитись захід)

Начальник_________________? __________ __________
управління (вІДЦІЛу) ОСВІТИ підпис П.І.Б.

"___ " _____________2019 року

Начальник___________________ М-РВ (С)
У ДСНС у Чернігівській області

звання підпис П.І.Б.

2019 року
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Додаток №2

Результати проведення І етапу "Фестивалю дружин юних пожежних" 
у __________________________________ районі

Назва команди- 
переможця І-етапу 

"Фестивалю дружин 
юних пожежних"

Присутні на заході із 
числа представників 

ЗМІ (вказати їх назву)

Висвітлення І-етапу 
"Фестивалю дружин 

юних пожежних" у ЗМІ, 
у тому ЧИСЛІ 3 

посиланням на сайти

Начальник______________________ __________ ____________
упраВЛІННЯ (ВІДДІЛУ) ОСВІТИ підпис П.І.Б.

"___ " _____________2019 року

Начальник___________________ М-РВ (С)
У ДСНС у Чернігівській області

звання підпис П.І.Б.

ТІ !» 2019 року



УМОВИ

проведення районного (міського) та обласного етапів 
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

на 2019 рік

Розроблено відповідно до спільного наказу МНС України та Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 №1223/1057 "Про 
затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль дружин юних 
пожежних", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 р. за 
№ 1761/22073



1. Загальні положення
1.1 Дані Умови визначають порядок проведення у 2019 році 1-го 

(районного, міського) та ІІ-го (обласного) етапів Всеукраїнського фестивалю 
дружин юних пожежних. У разі необхідності, за згодою сторін-організаторів, 
в хід проведення Фестивалю можуть вноситися зміни та доповнення.

1.2 Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних (далі - 
Фестиваль) проводиться серед дружин юних пожежних (далі - ДЮП) з метою 
навчання учнів закладів загальної середньої освіти правилам безпечної 
поведінки, формування серед учнівської молоді поваги до професії 
рятувальника, поширення руху юних пожежних в Україні, популяризації 
серед дітей і молоді здорового способу життя.

1.3 Завдання Фестивалю:
залучення здобувачів освіти до вивчення історії пожежно-рятувальної 

справи та формування серед них свідомого відношення до правил безпеки 
життєдіяльності;

розкриття творчих здібностей та організація змістовного дозвілля 
учнівської молоді;

виховання у підростаючого покоління громадських і патріотичних 
почуттів.

1.4 Фестиваль проводиться на добровільних засадах.
1.5 Інформація про проведення Фестивалю розміщується на 

офіційних ВЕБ - сайтах Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації (далі - Управління освіти і науки) та Управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області 
(далі - Управління ДСНС).

1.6 Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних 
учасників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.7 Організаторами проведення 1-го та ІІ-го етапів Фестивалю є 
Управління ДСНС, Управління освіти і науки та їх підпорядковані 
підрозділи.

1.8 Співорганізаторами Фестивалю можуть виступати місцеві органи 
виконавчої влади, громадські організації (за згодою).

2. Повноваження організаторів та співорганізаторів Фестивалю
2.1 Управління ДСНС та його підпорядковані підрозділи:
забезпечують організацію, підготовку та проведення Фестивалю;
формують і затверджують спільно з Управлінням освіти і науки та

місцевими органами управління освітою склад організаційного комітету та 
журі за поданням організаторів та співорганізаторів Фестивалю;

надають методичну допомогу закладам загальної середньої освіти з 
питань підготовки ДЮП до участі у Фестивалі;

здійснюють інформаційно-роз'яснювальну роботу з дітьми шкільного 
віку у закладах загальної середньої освіти щодо правил безпеки 
життєдіяльності.

2.2 Управління освіти і науки та місцеві органи управління освітою:



спільно з іншими зацікавленими органами й установами забезпечують 
організаційну підтримку підготовки та проведення Фестивалю;

сприяють участі дружин юних пожежних у Фестивалі.

3. Порядок і строки проведення Фестивалю
3.1 Фестиваль проводиться у три етапи:
I етап: районний (міський) - у березні-квітні;
II етап: обласний - у травні;
III етап: Всеукраїнський (фінальний) - за окремо визначеним

документом.
3.2 Строки, місце, умови проведення І-етапу Фестивалю, кількісний 

склад ДЮП визначаються місцевими органами управління освітою спільно з 
відповідними територіальними підрозділами Управління ДСНС.

3.3 Строки, місце проведення II етапу Фестивалю визначаються 
Управлінням освіти і науки та Управлінням ДСНС і доводяться до відома 
підпорядкованих підрозділів не пізніше ніж за тиждень до його початку.

3.4 У І етапі Фестивалю беруть участь ДЮП закладів загальної 
середньої освіти району (міста). У II етапі Фестивалю беруть участь команди 
ДЮП, які стали переможцями І етапу, а у III етапі - команда ДЮП, 
переможець II етапу.

4. Учасники Фестивалю
4.1 До складу ДЮП входять учні закладів загальної середньої освіти 

у кількості 6 осіб віком до 16-ти років включно. Очолює ДЮП капітан (з 
числа членів команди).

4.2 До місця проведення етапів Фестивалю ДЮП прибувають 
організовано у супроводі керівника, який призначається директором закладу 
освіти з числа педагогічних працівників. Керівник команди відповідає за 
оформлення документів щодо участі ДЮП у Фестивалі.

4.3 Учасники фестивалю мають право ознайомлюватися з 
результатами оцінювання та отримувати пояснення щодо його критеріїв та 
об'єктивності оцінювання.

4.4 Загальна чисельність делегації для участі у II - етапі Фестивалю 
не повинна перевищувати 9 осіб:

команда ДЮП - 6 дітей;
керівник команди -1;
представник підрозділу Управління ДСНС -1;
водій -1.

5. Журі Фестивалю
5.1 Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об'єктивного 

оцінювання виступів ДЮП та визначення переможців і призерів.
5.2 До складу журі І та II етапів Фестивалю входять представники 

організаторів даного заходу, а також (за згодою) органів виконавчої влади, 
громадських організацій, діячі культури та мистецтва.



5.3 Кількість членів журі II етапу Фестивалю становить не менше 5- 
ти осіб: голова, секретар та не менше 3-х членів журі.

5.4 Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі,
проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів
Фестивалю, затверджує підсумкові оцінювальні протоколи етапів.

5.5 Члени журі:
забезпечують об'єктивність оцінювання під час проведення етапу 

Фестивалю;
ведуть оцінювальні протоколи;
визначають переможців та призерів етапу Фестивалю.
5.6 Секретар журі забезпечує систематизацію, оформлення та

зберігання документів та матеріалів Фестивалю.

6. Хід проведення етапів Фестивалю
6.1 Перший та другий етапи Фестивалю складаються з наступних 

конкурсів:
6.1.1 "Візитка" -  передбачає представлення кожної команди ДЮП 

упродовж 5 хвилин у формі візитної картки, мова державна.
Мета представлення -  ознайомити учасників Фестивалю з членами 

ДЮП, її діяльністю щодо навчання однолітків правилам поводження під час 
виникнення надзвичайних ситуацій та запобігання надзвичайним ситуаціям .

Кількість членів кожної ДЮП, які беруть участь у даному конкурсі, не 
повинна перевищувати 6 осіб.

Конкурс "Візитка" оцінюється за такими критеріями: 
відповідність жанру -  до 10 балів; 
розкриття теми -  до 10 балів; 
виконавська майстерність -  до 10 балів; 
оригінальність сценарію -  до 10 балів.

Для визначення результатів конкурсу "Візитка" підраховується сума 
балів, виставлених усіма членами журі.

6.1.2 "Домашнє завдання" -  передбачає представлення тематичного 
виступу ДЮП в довільній формі.

Тема конкурсу "Домашнє завдання" на 2019 рік "Рятувальник -  
мужня професія, гордість країни, веде боротьбу за безпеку людини". 

Тривалість виступу -  10-15 хвилин, мова державна.
Для музичного супроводу виступу дозволяється використовувати тільки 

фонограму типу "МІНУС".
Виступ ДЮП повинен відповідати й розкривати тему конкурсу, 

порушувати актуальні питання забезпечення пожежної й техногенної безпеки 
населення і територій, нести рекомендації щодо дій у різних надзвичайних 
ситуаціях, пропагувати здоровий спосіб життя, нести агітаційне 
навантаження щодо необхідності дотримання правил безпеки 
життєдіяльності.

Конкурс "Домашнє завдання" оцінюється за такими критеріями: 
відповідність жанру -  до 10 балів;



розкриття теми -  до 10 балів; 
виконавська майстерність -  до 10 балів; 
оригінальність сценарію -  до 10 балів; 
взаємозв'язок з аудиторією -  до 10 балів.

Для визначення результатів конкурсу "Домашнє завдання"
підраховується сума балів, виставлених усіма членами журі.

6.2 За недотримання ДЮП умов проведення Фестивалю, журі вправі 
зменшувати командам кількість отриманих балів.

6.3 Для участі ДЮП у II етапі Фестивалю в день прибуття команд до 
м. Чернігова вони повинні зареєструватися та надати наступні документи:

заявка на участь у II етапі Фестивалю;
список учасників із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, року 

народження, ідентифікаційного коду, а також прізвища, ім'я, по батькові та 
посади керівника ДЮП;

сценарії виступів ДЮП в конкурсах "Візитка" та "Домашнє завдання"; 
копія наказу директора закладу загальної середньої освіти про 

відрядження керівника і членів ДЮП та призначення відповідальної особи за 
безпеку дітей;

учнівські квитки членів ДЮП.

7. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю,
його фінансування

7.1 Окремо у кожному із двох конкурсів Фестивалю журі визначає по 
три ДЮП, що набрали найбільшу кількість балів.

7.2 За підсумками зайнятих ДЮП місць у кожному із двох конкурсів 
Фестивалю журі визначає переможця та призерів.

7.3 У разі набрання кількома командами ДЮП однакової суми місць 
за підсумками двох конкурсів Фестивалю, переможцем є та ДЮП, що 
зайняла вище місце у конкурсі "Домашнє завдання".

7.4 ДЮП, що стали переможцями та призерами конкурсів 
Фестивалю нагороджуються спеціальними призами.

7.5 Журі Фестивалю може нагороджувати ДЮП спеціальними 
дипломами та заохочувальними призами у наступних номінаціях:

відповідність жанру; 
оригінальність сценарію; 
змістовний виступ; 
влучний гумор; 
оформлення виступу; 
виконавська майстерність; 
взаємозв'язок з аудиторією; 
вокальна майстерність; 
кращі костюми.
7.6 Витрати на організацію та проведення етапів Фестивалю 

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством 
України.



7.7 Організація харчування учасників II етап}' Фестивалю та 
придбання дипломів і заохочувальних призів здійснюється Управлінням 
освіти і науки у межах затверджених коштів.

7.8 Витрати на відрядження учасників Фестивалю, проїзд в обох 
напрямках здійснюється за рахунок організацій, що їх відряджають або 
сторін - організаторів Фестивалю (за домовленістю).

Заступник начальника центру - начальник відділу 
агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД 
У ДСНС України у Чернігівській області 
підполковник служби цивільного захисту

Виконуючий функції спеціаліста з охорони праці 
Управління освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації О.Д. Котевич

Є.М. Дубина


