
 

 

 
УКРАЇНА 

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
Н А К А З 

04.02.2019                               м. Новгород-Сіверський                                № 36/34 
 

 
Про проведення міського етапу  
Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків 
та робіт декоративно-прикладної творчості на 
протипожежну та техногенну тематику 
«Кращий пожежний – це ти обережний»   

 

           

 Відповідно до листа управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 31.01.2019 року № 04/1-09-377 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної 

творчості на протипожежну та техногенну тематику», листа Управління ДСНС 

України у Чернігівській області від 29.01.2019 року № 39/1-05/527 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-

прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику», Положення 

затвердженого начальником Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації М.А. Конопацьким та начальником Управління ДСНС 

України у Чернігівській області полковником служби цивільного захисту     

Р.М. Гордовим від 29 січня 2019 року «Умови проведення дитячого конкурсу 

художньої та декоративно-прикладної творчості на протипожежну та 

техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний» (що додається),  з 

метою залучення дітей до вивчення  та популяризації правил пожежної та 

техногенної безпеки, формування у них навичок обережного поводження з 

вогнем, виховання почуття відповідальності за збереження від вогню та інших 

надзвичайних ситуацій навколишнього середовища , а також на виконання 

Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1076-р та Плану 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру 

на території Чернігівської області на 2019 рік, затвердженого головою обласної 

державної адміністрації від 14.01.2019, 

 

НАКАЗУЮ:  
1. Методисту міського методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Новгород-Сіверської міської ради Клипко Н.О.: 



1) Провести з 04 лютого 2019 року по 15 лютого  2019 року міський етап 

Конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на 

протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний»  
(далі – Конкурс) 

2) Роботи переможців міського етапу Конкурсу в строк до 03 березня  

2019 року надіслати до відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД 

Управління ДСНС України у Чернігівській області за адресою: 14037, 

м.Чернігів, пр-т Миру, 190-А. 

 

 2. Затвердити склад журі міського етапу Конкурсу, що додається. 

 

 3. Директорам закладів позашкільної та загальної середньої освіти міста:  

1) Сприяти участі вихованців у міському етапі Конкурсу 

2) Роботи учасників міського етапу Конкурсу надіслати на адресу відділу 

освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради (16000,                       

місто Новгород-Сіверський, вулиця Князя Ігоря, 32а) 

До 15.02.2019 року 

 

 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача міського 

методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту  Новгород-Сіверської 

міської ради Жорову А.Г.  

 

 

В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту                  П.В. Верченко                                                                                   

 

З наказом ознайомлені: 

 

Жорова Алла Григорівна…………..……………………….. 

Клипко Наталія Олександрівна…………………………….. 

Мокрякова Віра Петрівна…………………………………… 

Плотнікова Тамара Петрівна……………………………….. 

Пшеничний Олександр Миколайович…………………….. 

Чмир Олена Петрівна……..………………………………… 

Шинкаренко Валерій Іванович…………………………….. 

Шморгун Роман Петрович…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       

                                                                      Додаток до наказу  

     відділу освіти, молоді та спорту  

     Новгород-Сіверської міської ради 

     04.02.2019 № 36/34 

 

 
Склад журі 

міського етапу  Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка  
                                «Кращий пожежний – це ти обережний»   

 

            
Голова журі: Верченко Павло Вікторович, в.о. начальника відділу освіти, 

молоді та спорту  Новгород-Сіверської міської ради. 

 

Члени журі: 

  

1.  Клипко Наталія Олександрівна – методист міського методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради. 

 

2. Слабченко Ольга Василівна, в.о. директора Новгород-Сіверського Центру 

дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради  

 

4. Шморгун Роман Петрович, директор Новгород-Сіверської станції юних 

техніків 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Умови проведення 
дитячого конкурсу художньої та декоративно-прикладної 

творчості на протипожежну та техногенну тематику 
«Кращий пожежний - це ти обережний» 

1. Загальні положення 
Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно- 

прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий 

пожежний - це ти обережний» (далі - Конкурс) проводиться серед дітей різного 

віку з метою формування у підростаючого покоління громадського світогляду 

та позиції у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки в державі, 

виховання культури безпеки життєдіяльності. 

 

2. Основні завдання Конкурсу 
Залучення дітей різного віку до вивчення та популяризації правил 

пожежної й техногенної безпеки, формування у них навичок обережного 

поводження з вогнем, виховання почуття відповідальності за збереження від 

вогню та інших надзвичайних ситуацій навколишнього середовища. 

 
3. Організатори Конкурсу 
 
  3.1. Організатори Конкурсу 

- Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області (далі - У ДСНС); 

3.2 Співорганізатори Конкурсу 

- Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. 

3.3 Для загального керівництва підготовкою та проведенням Конкурсу 

створюються місцеві організаційні комітети, до складу яких входять 

представники місцевих органів управління освітою, територіальних 

підрозділів 

У ДСНС, представники обласної організації Добровільного пожежного 

товариства (ДПТ) України, представники інших зацікавлених організацій. 

Оргкомітети визначають дату і місце проведення відповідного етапу Конкурсу, 

вирішують питання, пов’язані з підготовкою і проведенням конкурсу, 

формують його умови, склад журі. Журі оцінює роботи та визначає 

переможців 

для участі в наступних етапах. 

 



4. Учасники Конкурсу 
Учасниками Конкурсу можуть бути здобувані освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 років. 

Учасники Конкурсу розподіляються за наступними віковими 

категоріями: 

- молодша - від 6 до 10 років; 

- середня - від 1 Ідо 14 років; 

- старша - від 15 до 18 років. 

 

5. Термін проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться протягом лютого - травня 2019 року за наступними 

етапами: 

- районний (міський) - до 03 березня; 

- обласний - від 04 березня до 29 березня; 

- Всеукраїнський (завершальний - ум. Києві) - протягом квітня-травня. 

 

6. Порядок та умови проведення 
Переможці та призери Конкурсу визначаються у номінаціях: 

Художня творчість: 
- малюнки, виконані різними художніми засобами (фломастерами, 

фарбами, олівцями, тощо). 

 

Декоративно-прикладна творчість: 
- композиції, виконані за допомогою аплікації, колажу, вишивки, 

в’язання, батику, бісероплетіння, випалювання, художньої різьби, чеканки, 

ліплення, вітражу, іграшок тощо. 

 

7.Тематика робіт 

Пропонуються наступні варіанти тематики робіт: 

1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем; 

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій; 

3. Робота, навчання й побут професійних пожежних-рятувальників, 

працівників ДПТ України, дружин юних пожежних; 

4. Заняття пожежно-прикладним спортом; 

5. Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях; 

6. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

 

8. Вимоги до робіт 
На зворотній сторінці роботи потрібно вказати її назву, прізвище, ім’я, 

по 

батькові, вік, домашню адресу, номер телефону автора роботи, заклад освіти 

(для здобувачів освіти), електронну адресу. 

Подані на Конкурс роботи авторам не повертаються. Організатори 

залишають за собою право використовувати їх під час пожежно- 



профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення пожежної безпеки в 

Україні 

та запобігання надзвичайним ситуаціям. 

На обласний етап Конкурсу подаються виключно роботи призерів 
районних (міських) етапів. 
 
 
9. Критерії конкурсних оцінок 

9.1 Роботи художньої творчості оцінюють за такими критеріями: 

- змістовність; 

- оригінальність ідеї; 

- художній рівень; 

- кольорове вирішення. 

9.2 Роботи декоративно-прикладної творчості оцінюють за такими 

критеріями: 

- змістовність; 

- оригінальність ідеї; 

- майстерність виконання; 

- використані матеріали. 

 

10. Нагородження учасників 
Оргкомітет обласного етапу визначає трьох призерів у кожній віковій 

категорії в обох номінаціях та надсилає роботи на 3-й Всеукраїнський 

завершальний етап Конкурсу до м. Києва. 

Переможці Всеукраїнського етапу нагороджуються подарунками: 

- за перше місце - на суму до 600 грн; 

- за друге - до 500 грн; 

- за третє - до 400 грн. 

За рішенням журі можливе заохочення активних учасників дипломами та 

подарунками на суму до 200 грн., активних організаторів конкурсу 

подарунками 

на суму до 600 грн. 

Для отримання подарунків переможцям слід надати оргкомітету копію 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини. 


