
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 

Н А К А З 

 

22.02.2021                                    № 20 
 

 

Про участь у міському науково-практичному 

конкурсі серед закладів загальної середньої 

освіти «Основи безпеки життєдіяльності» 

 

 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 

роки (п. 9 розділу 4.2. «Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її 

розвитку» напряму 4. «Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю»),  наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.02.2021 № 27 «Про 

проведення міського науково-практичного конкурсу серед закладів загальної 

середньої освіти «Основи безпеки життєдіяльності», з метою створення 

сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих здібностей талановитої 

учнівської молоді, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та 

здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками 

безпечної для життя і здоров'я поведінки у повсякденному житті та при виникненні 

надзвичайних ситуацій, популяризації основних правил безпечної життєдіяльності 

серед молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Адміністрації Харківської гімназії №163 Харківської міської ради 

Харківської області (далі – ХГ №163) забезпечити участь у міському науково-

практичному конкурсі серед закладів загальної середньої освіти «Основи безпеки 

життєдіяльності» - далі Конкурс, відповідно до наказу  Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 11.02.2021 № 27 «Про проведення міського науково-

практичного конкурсу серед закладів загальної середньої освіти «Основи безпеки 

життєдіяльності». 

2. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

2.1. Довести інформацію щодо проведення Конкурсу до керівника ХГ №163. 

До 02.03.2021 



2.2. Надати до комунального закладу «Харківський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради» заявку на участь 

у Конкурсі (додаток). 

До 15.03.2021 

3. Директору ХГ №163 Тарасовій В.Г.: 

3.1. Довести інформацію щодо проведення Конкурсу до педагогічних 

працівників та учнів закладу освіти 

До 05.03.2021 

3.2. Сприяти участі у Конкурсі учнів 8-11-х класів школи. 

20.03.2021 

3.3. Надати до Управління освіти заявку на участь школярів у Конкурсі 

(додаток). 

До 13.03.2021 

4.Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити                

цей наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 02.03.2021 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти      О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Заступник начальника Управління освіти 

 
Грицун Н.О.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

3. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дворник           Грицун 



 

Додаток  

до наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

від 22.02.2021 № 21 

, 

 
ЗАЯВКА 

на участь команди ______________________ району м. Харкова  

у  міському науково-практичному конкурсі серед закладів загальної середньої освіти  

«Основи безпеки життєдіяльності» 

 

 Назва команди ______________________________________________ 

 

№ 

з/п 

ПІБ (повністю) 

членів команди 

Заклад освіти Клас Рік 

народження 

Паспорт/ 

свідоцтво  

про народження 

Ідентифікаційний 

номер 

ПІБ  

вчителя 

 

 

Капітан команди: __________________________________________________________________________________ 

 
Керівник команди:____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(посада, місце роботи, контактний телефон) 
 

М.П. 

Директор  

Закладу освіти                                        ___________________                                        _____________________ 

                                    (підпис)                                                                          (П.І.Б.) 

«       » ______________________ 2020 року                  

 

Виконавець, телефон 


