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НАКАЗ
19.06.2013

м. Київ

№ 420/2043/802

Про організацію та проведення
ХІІІ
Всеукраїнського
(VІІІ
Міжнародного) збору-змагання юних
рятувальників “Школа безпеки”

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада
2012 р. № 952-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту
на 2013 рік”, а також з метою подальшої популяризації здорового і безпечного
способу життя серед дітей і молоді, підвищення рівня їх знань у галузі безпеки
життєдіяльності та практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях
техногенного та природного характеру
НАКАЗУЄМО:
1. Організувати та провести з 01 по 06 липня 2013 року на базі Національного
університету цивільного захисту України (м. Харків) XIII Всеукраїнський
(VIII Міжнародний) збір-змагання юних рятувальників “Школа безпеки” (далі —
Збір-змагання).
2. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та проведення
XIII Всеукраїнського (VIII Міжнародного) збору-змагання юних рятувальників
“Школа безпеки” (далі – Оргкомітет) та План основних заходів з підготовки та
проведення XIII Всеукраїнського (VIII Міжнародного) збору-змагання юних
рятувальників “Школа безпеки”, що додаються.
3. Національному університету цивільного захисту України забезпечити
взаємодію з Головним управлінням ДСНС України і навчально-методичним
центром ЦЗ та безпеки життєдіяльності в Харківській області, Оргкомітетом,
Координаційною радою ВГДР "Школа безпеки", Департаментом у справах сім’ї,
молоді та спорту і Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації щодо організації та проведення Збору-змагання.
4. Медичне забезпечення та безпеку проведення змагань покласти на Відділ
медичного забезпечення, реабілітації та охорони праці ДСНС України,
Національний університет цивільного захисту України, Головне Управління
ДСНС України в Харківській області; відповідальність за дотримання заходів
безпеки учасниками у дорозі та у період проведення Збору-змагання – на керівників
команд.
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5. Центру психологічного забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України
(Сичевський А.С.) забезпечити психологічне супроводження збору-змагання.
6. Начальникам ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі спільно з Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, органами управління освітою і органами у
справах молоді та спорту обласних державних адміністрацій, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і регіональними відділеннями
ВГДР “Школа безпеки” забезпечити підготовку команд-переможниць обласних
зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки” для участі в Зборі-змаганні,
а також їх супровід до місця проведення Збору-змагання.
7. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
органам управління освітою і органам у справах молоді та спорту обласних
державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі:
направити команди-переможниці обласних зборів-змагань “Школа безпеки”
на Збір-змагання;
сприяти розвитку та діяльності Всеукраїнського громадського дитячого руху
“Школа безпеки”.
8. Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту і Департаменту науки
і освіти Харківської обласної державної адміністрації забезпечити зустріч та
перевезення команд-учасників до місця Збору-змагання.
9. Відділу соціально-гуманітарної підготовки та патріотичного виховання
особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Центру організації управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України (Алімов О. Ф.) організувати
екскурсійні програми та проведення конкурсів і культурно-розважальних заходів.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови ДСНС України Данилюка С. Л., Голову комісії з проведення реорганізації
Державної служби молоді та спорту України Глущенка С. В., заступника Міністра
освіти і науки України Жебровського Б. М.
Голова
ДСНС України

Голова комісії
з проведення реорганізації
Державної служби молоді
та спорту України

Міністр освіти і науки
України
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