
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
30.05.2006                                          

 № 230 
 
 
 
Про    затвердження    заходів    щодо  
підготовки та проведення І Міжнародного  
(ІУ Всеукраїнського) збору-змагання  
юних рятувальників “Школа безпеки” 
 
 
 
 Керуючись Указом Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 
“Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді”, спільним наказом Міністерств України: з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи; освіти і науки; у справах молоді та спорту від 
26.04.2006 № 253/324/1308 “Про І Міжнародний (ІУ Всеукраїнський) збір-
змагання юних рятувальників “Школа безпеки”, з метою популяризації 
здорового і безпечного способу життя серед дітей та молоді, підвищення 
рівня їх практичної підготовки до дії у надзвичайних ситуаціях і пропаганди 
професії рятувальника: 
 
 1. Організувати та провести з 3 по 8 липня 2006 року в м. Запоріжжі на 
базі Головного управління МНС України в Запорізькій області та 2-го 
Аварійного-рятувального загону оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту І Міжнародний (ІУ Всеукраїнський) збір-змагання юних 
рятувальників “Школа безпеки” (далі – збір-змагання). 
 
 2. Створити оргкомітет з підготовки та проведення І Міжнародного   
(ІУ Всеукраїнського) збору-змагання юних рятувальників “Школа безпеки”. 
 
 3. Затвердити:  
 3.1 заходи щодо підготовки та проведення І Міжнародного                      
(ІУ Всеукраїнського) збору-змагання юних рятувальників “Школа безпеки” 
(додаються); 



 2 
 3.2 склад організаційного комітету з підготовки та проведення                 
І Міжнародного (ІУ Всеукраїнського) збору-змагання (далі - оргкомітет), що 
додається. 
 
 4. Запропонувати Головному управлінню МНС України в Запорізькій 
області забезпечити взаємодію в організації та проведенні збору-змагання з 
організаційним комітетом, Координаційною радою ВГДР “Школа безпеки”, 
управліннями облдержадміністрації: освіти і науки; у справах молоді та 
спорту; культури і туризму; охорони здоров’я; з питань внутрішньої політики 
та інформації.  
 
 5. Управлінням облдержадміністрації: освіти і науки; у справах молоді 
та спорту; культури і туризму; охорони здоров’я сприяти організації та 
проведенні І Міжнародного (ІУ Всеукраїнського) збору-змагання юних 
рятувальників “Школа безпеки”. 
  
 6. Управлінню внутрішньої політики та інформації 
облдержадміністрації забезпечити висвітлення І Міжнародного                    
(ІУ Всеукраїнського) збору-змагання в засобах масової інформації. 
   

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Фролова М.О. 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       Є.А. Червоненко  
 


