Запрошуємо творчих дітей взяти участь у літературному конкурсі на
протипожежну тематику!
11 вересня на Житомирщині стартував відбірковий етап Всеукраїнського
літературного конкурсу серед дітей на протипожежну та техногенну тематику
під назвою «Не жартуй з вогнем».
Рятувальники, освітяни та Добровільне пожежне товариство запрошують
талановитих дітей та студентів віком від 6 до 18 років власноруч написати
художній (оповідання, повість, нарис, казку) чи поетичний твір та надіслати
роботу до Управління ДСНС України у Житомирській області. Переможців
конкурсу буде оголошено та відзначено цінними подарунками вже наприкінці
року.
Тему художнього чи поетичного твору можна обрати самостійно на одну із
запропонованих тем або напрямків. А саме:
1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем.
2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
3. Робота навчання та побут професійних пожежників – рятувальників,
працівників ДПТ України, дружин юних пожежних.
4. Заняття пожежно-прикладним спортом.
5. Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі, пожежі на хлібних
полях.
6. Правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
На зворотній сторінці обов’язково потрібно вказати назву роботи,
прізвище, ім’я, по батькові, вік, домашню адресу, номер телефону,
навчальний заклад (для школярів та студентів), електронну пошту. Роботи
без зазначення даних про виконавця не розглядаються.
Оцінка робіт здійснюється за наступними критеріями:
- змістовність;
- стиль;
- грамотність викладу;
- відповідність тематиці;
- оригінальність.
Оргкомітет конкурсу на завершальному етапі визначає трьох переможців в
одній із трьох вікових категорій.
Переможці Всеукраїнського етапу нагороджуються подарунками:
- за перше місце – на суму до 500 грн.;
- за друге – до 400 грн.;
- за третє – до 300 грн.
Обласний оргкомітет конкурсу чекає на роботи до 15 жовтня за адресою: м.
Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67, б – це приміщення Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
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ПОСТАНОВА
Управління ДСНС України у Житомирській області,
управління освіти і науки облдержадміністрації,
обласної організації Добровільного пожежного товариства України
«29» серпня 2017 року
«30» серпня 2017 року
«30» серпня 2017 року

№ 01-9/3573
№ 1980-2/3-17
№ 2109

Про проведення в області відбіркових етапів
Всеукраїнського літературного конкурсу серед дітей
на протипожежну та техногенну тематику

Добровільним пожежним товариством України спільно з ДСНС України та
редакцією журналу «Пожежна та техногенна безпека» упродовж вереснягрудня 2017 року буде проведено Всеукраїнський літературний конкурс серед
дітей «Не жартуй з вогнем» на протипожежну та техногенну тематику (далі –
Конкурс).
З метою формування громадського світогляду і громадської позиції
підростаючого покоління у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки в
державі
ПОСТАНОВЛЯЄМО:
1. Провести в області відбіркові етапи Конкурсу 2017 року у наступні
терміни:
1-й етап – районний, міський – з 11 вересня по 15 жовтня 2017 року;
2-й етап – обласний – з 16 жовтня по 30 листопада 2017 року.
2. Затвердити умови проведення Конкурсу (подані в додатку).
3. Керівникам навчальних закладів довести умови проведення Конкурсу до
учнів та працівників навчально-виховних закладів.
4. Міським та районним відділам освіти у співпраці з міським,
міськрайонним та районним відділами (секторами) Управління ДСНС у
Житомирській області надати конкурсні роботи для участі в обласному етапі до
23 жовтня 2017 року за адресою: 10006, м. Житомир, вул. Героїв Пожежних,
67-Б, відділ інформації та комунікацій з громадськістю центру забезпечення
діяльності Управління ДСНС України у Житомирській області (контактний
телефон – (0412) 24-19-69, 42-15-26).
Начальник Управління ДСНС України
у Житомирській області

І.В. Нікітчук

Начальник управління
освіти і науки облдержадміністрації

Л.П. Шевчук

Голова обласної організації
ДПТ України

М.А. Роговий
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Додаток

УМОВИ
проведення Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Не жартуй
з вогнем» на протипожежну та техногенну тематику
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнський літературний конкурс «Не жартуй з вогнем» проводиться
серед дітей різного віку з метою формування у них громадського світогляду і
громадської позиції підростаючого покоління у забезпеченні пожежної та
техногенної безпеки в державі, виховання культури безпеки життєдіяльності у
молоді та у зв’язку з 60-річчям (10 грудня 2017 року) створення ДПТ України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:
залучення дітей різного віку до вивчення та популяризації правил
пожежної та техногенної безпеки;
формування у підростаючого покоління навичок обережного поводження з
вогнем;
виховання у дітей почуття відповідальності за збереження від вогню та
інших надзвичайних ситуацій навколишнього середовища.
3. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСУ
На рівні області керівництво конкурсом здійснюють Управління ДСНС у
Житомирській області, обласна організація ДПТ України у Житомирській
області та управління освіти і науки облдержадміністрації.
Загальне керівництво конкурсом здійснюють: Добровільне пожежне
товариство України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за
згодою).
Інформаційну і видавничу підтримку надає журнал «Пожежна та
техногенна безпека».
4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
Учасниками конкурсу можуть бути школярі та студенти віком від 6 до 18
років.
Передбачається розподіл учасників на 3 вікові категорії:
від 6 до 10 років;
від 11до 14 років;
від 15 до 18 років.
5. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
1. Художній твір (оповідання, повість, нарис, казка).
2. Поетичний твір.
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6. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
Конкурс проводиться в три етапи:
1-й етап – районний, міський – з 11 вересня по 15 жовтня 2017 року;
2-й етап – обласний – з 16 жовтня по 30 листопада 2017 року;
3-й етап - Всеукраїнський, завершальний ( у м. Києві) - протягом грудня
2017 року.
Для організації та проведення всіх етапів Конкурсу на місцях створюються
оргкомітети, до складу яких мають входити представники місцевих організацій
Добровільного пожежного товариства України, ДСНС України та фахівці
інших зацікавлених організацій. Оргкомітети вирішують питання, пов’язані з
підготовкою та проведенням Конкурсу, формують умови проведення
регіонального етапу Конкурсу, склад журі.
Журі здійснює огляд робіт і визначає переможців для участі в наступних
етапах Конкурсу.
7.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Роботи виконуються на теми (на вибір):
1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем.
2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
3. Робота навчання та побут професійних пожежників – рятувальників,
працівників ДПТ України, дружин юних пожежних.
4. Заняття пожежно-прикладним спортом.
5. Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі, пожежі на хлібних
полях.
6. Правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
На зворотній сторінці обов’язково потрібно вказати назву роботи,
прізвище, ім’я, по батькові, вік, домашню адресу, номер телефону,
навчальний заклад (для школярів та студентів), електронну пошту. Роботи
без зазначення даних про виконавця не розглядаються.
Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються. Організатори
конкурсу залишають за собою право використовувати їх для пожежнопрофілактичної діяльності, спрямованої на зміцнення пожежної безпеки в
Україні та запобігання іншим надзвичайним ситуаціям.
8. КРИТЕРІЇ КОНКУРСНИХ ОЦІНОК
Оцінка робіт здійснюється за наступними критеріями:
 змістовність;
 стиль;
 грамотність викладу;
 відповідність тематиці;
 оригінальність.
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9. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗАВЕРШАЛЬНОГО ЕТАПУ
Оргкомітет конкурсу на завершальному етапі визначає трьох переможців у
кожній віковій категорії.
Переможці Всеукраїнського етапу нагороджуються подарунками:
за перше місце – на суму до 500 грн;
за друге – до 400 грн;
за третє – до 300 грн.
За рішенням журі, можливе заохочення:
 активних учасників дипломами та подарунками на суму до 100 грн.
 активних організаторів конкурсу подарунками на суму до 500 грн.
Для отримання подарунків переможцям конкурсу необхідно надати
оргкомітету копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
Добровільне пожежне товариство України забезпечує організацію
проведення конкурсу, придбання дипломів та подарунків для переможців
конкурсу.
У межах своєї компетенції ДСНС України здійснює інформаційну
підтримку конкурсу, висвітлення умов його проведення та результатів.
Редакція журналу «Пожежна та техногенна безпека» забезпечує
висвітлення та підсумки конкурсу в журналах.

