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Координаційна рада Всеукраїнського громадського дитячого руху 
«Школа безпеки» дякує за підтримку Руху та звертається з наступним.

З 04.08 по 10.08.2019 року на базі Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності відбудеться XVII Всеукраїнський збір-змагання юних 
рятувальників «Школа безпеки», присвячений 20-річчю створення 
Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки» (далі - Збір- 
змагання).

Збір-змагання проводиться відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України (ст. 41), Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 
року № 1076-р, Плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції 
підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2019 року № 171-р, з метою формування у дітей та молоді культури безпечної 
життєдіяльності, підвищення рівня їх практичної підготовки до дій у 
надзвичайних ситуаціях, пропаганди здорового і безпечного способу життя та 
популяризації професії рятувальника.

Збір-змагання проводиться у співпраці з Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій та за фінансової підтримки Міністерства молоді та 
спорту України. Очікується участь понад 200 дітей та молоді з 20 регіонів 
України.

Необхідно зазначити, що проведення Збору-змагання є важливою 
сходинкою в розвитку та поширенні руху юних рятувальників в Україні, сприяє 
залученню до участі у ньому якомога більше дітей та молоді.

Програмою передбачається проведення майстер-класів та змагань, в 
рамках яких учасники відпрацьовуватимуть та удосконалюватимуть вміння і 
навички з рятування та саморятування в умовах імітації реальних надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру, зокрема, проведення аварійно- 
рятувальних робіт при пожежі, в умовах радіаційного або хімічного 
забруднення, на воді, у природному середовищі, надання домедичної допомоги, 
транспортування постраждалого, психологічної підготовки тощо.

Враховуючи актуальність та суспільну значимість роботи з дітьми та
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(п.13), просимо сприяти проведенню Збору-змагання, а саме: надати відповідне 
доручення департаментам освіти і науки обласних державних адміністрацій 
щодо забезпечення участі команд юних рятувальників у XVII Всеукраїнському 
Зборі-змаганні юних рятувальників «Школа безпеки», зокрема, переможців 
обласних, міських (районних) зборів-змагань «Школа безпеки», вихованців 
гуртків юних рятувальників, що передбачено відповідним Положенням 
(додається).

Звертаємо Вашу увагу, що відповідними нормативними документами 
передбачено підтримку та сприяння діяльності дитячих громадських 
організацій, зокрема, законами України «Про охорону дитинства», «Про дитячі 
та молодіжні організації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 
квітня 2018 р. № 281-р «Про схвалення Концепції підтримки та сприяння 
розвитку дитячого громадського руху в Україні» тощо.

Заздалегідь вдячні за підтримку та сподіваємося на подальшу плідну 
співпрацю.

Додаток: Положення про Збір-змагання на 14 арк.

Алла Кононова, 
099-054-48-50



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Координаційною радою ВГДР 
«Школа безпеки», протокол № 2

про XVII Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників
«ШКОЛА БЕЗПЕКИ»,

присвячений 20-річчю створення Всеукраїнського громадського
дитячого руху «Школа безпеки»

(зі змінами та доповненнями до Типового Положення про Всеукраїнсь
кий (Міжнародний) збір-змагання «Школа безпеки» Всеукраїнського громадсь
кого дитячого руху «Школа безпеки», затвердженого Координаційною Радою 
ВГДР «Школа безпеки» від 28.02.2006 року та погодженого з МОН України, 
МНС України та Мінсім’ямолодьспортом України).

м. Київ, 2019 р.
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ПОЛОЖЕННЯ
про XVII Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників

«ШКОЛА БЕЗПЕКИ»,
присвячений 20-річчю створення Всеукраїнського громадського 

дитячого руху «Школа безпеки»

1. Загальні положення

1.1. XVII Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників «Школа без
пеки» (далі -  Збір-змагання) проводиться відповідно до ст. 41 Кодексу цивіль
ного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2013 року № 444 (ст. 26), Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1076-р від 
27 грудня 2018 рок та присвячується 20-річчю створення Всеукраїнського гро
мадського дитячого руху «Школа безпеки».

1.2. Збір-змагання проводиться відповідно до цього Положення та Правил 
змагань з рятувального багатоборства України (далі -  Правила), затверджених 
Координаційною радою Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа 
безпеки» (далі -  ВГДР «Школа безпеки») 18 квітня 2012 року, протокол № 2.

1.3. Перелік видів, дистанцій та етапів змагань визначаються відповідни
ми Умовами проведення видів змагань та проходження дистанцій, які розроб
ляються Головною суддівською колегією (далі -  ГСК) та затверджуються голо
вою ВГДР «Школа безпеки».

2. Мета та завдання

2.1. Збір-змагання проводиться з метою формування у дітей та молоді ку
льтури безпечної життєдіяльності, підвищення рівня їх практичної підготовки 
до дій у надзвичайних ситуаціях; виховання патріотизму, духовності, мораль
ності та формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління; 
пропаганди професії рятувальника.

2.2. Основними завданнями Збору-змагання є: 
мотивація до здорового способу життя і безпечної поведінки; 
підвищення рівня знань дітей та молоді з питань безпеки життєдіяльності; 
формування свідомого й відповідального ставлення до питань особистої

та колективної безпеки;
засвоєння знань з основ цивільного захисту, пожежної безпеки, прове

дення рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків ава
рій, катастроф, стихійного лиха; отримання практичних навичок та умінь пове
дінки в надзвичайних ситуаціях, надання домедичної допомоги та навчання за
собам транспортування постраждалих;

виховання громадянської позиції молоді у сфері цивільного захисту, 
сприяння її професійному зростанню та професійній орієнтації на професію ря
тувальника;
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сприяння фізичному розвитку молоді;
удосконалення та впровадження інноваційних форм та методів роботи з 

дітьми та молоддю щодо формування в них культури безпеки життєдіяльності;
привернення уваги державних та громадських організацій до проблеми 

попередження загибелі та травматизму дітей і підлітків;
вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС т героїв-рятувальників; 
формування у підростаючого покоління прагнення до здорового та безпе

чного способу життя;
виявлення кращих команд обласних відділень ВГДР «Школа безпеки»; 
організація змістовного дозвілля дітей та молоді;
налагодження та розвиток дружніх стосунків між відділеннями ВГДР 

«Школа безпеки»; вивчення та впровадження передового досвіду з питань ор
ганізації роботи з дітьми та молоддю з питань безпечної життєдіяльності та у 
сфері рятувальної справи, розвиток дружби та партнерства;

популяризації руху юних рятувальників, поширення та розвиток в Україні 
Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки».

3. Терміни та місце проведення

Збір-змагання проводиться з 04 по 10 серпня 2019 року на базі Львівсько
го державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, 
вул. Клепарівська, 35).

4. Організатори

4.1. Організаторами Збору-змагання є:
Координаційна рада ВГДР «Школа безпеки»;
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (за згодою);
Головне управління ДСНС України у Львівській області (за згодою).
4.2. Збір-змагання проводиться за сприяння:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (за згодою);
Міністерства молоді та спорту України;
Міністерства освіти і науки України (за згодою);
Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);
НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області (за згодою);
Львівської обласної організації Товариства Червоного хреста України 

(за згодою);
Львівського обласного центру екстреної медичної та медицини катастроф 

(за згодою).
4.3. Для організації та проведення Збору-змагання створюється Організа

ційний комітет.
4.4. Організаційний комітет розробляє програму Збору-змагання та здійс

нює керівництво щодо його підготовки та проведення.
4.5. Безпосереднє проведення змагань покладається на ГСК та Журі кон

курсної програми, які затверджується головою ВГДР «Школа безпеки».
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4.6. До підготовки та направлення команд і представників на Збір- 
змагання залучаються:

головні управління ДСНС України в областях, м. Києві (за згодою);
органи виконавчої влади з питань освіти і науки, у справах сім’ї, молоді 

та спорту, з питань надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій 
(за згодою);

навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяль
ності областей та міста Києва (за згодою);

обласні та Київське міське відділення ВГДР «Школа безпеки».

5. Учасники

5.1. У Зборі-змаганні беруть участь команди юних рятувальників ВГДР 
«Школа безпеки»: переможці та призери обласних (міських, районних) зборів- 
змагань «Школа безпеки», всеукраїнських та міжнародних змагань, зльотів 
юних рятувальників; вихованці гуртків «Школа безпеки» та «Юний рятуваль
ник».

5.2. Склад команди - 10 осіб (7 дітей, у тому числі не менш ніж дві дівчи
ни, та 3 дорослих -  тренер, керівник та суддя від команди (за умов попередньо
го погодження кандидатури з Оргкомітетом).

5.3. Змагання проводяться у двох вікових групах: молодша -  12-14 років; 
старша -  15-17 років. За спеціальним медичним допуском до участі у змаганнях 
можуть бути допущені учасники молодші встановленого віку (додаток 2).

5.4. До змагань можуть бути допущені учасники, яким на момент реєст
рації виповнилось 18 років за умови, якщо вони навчалися у поточному навча
льному році в 11-му класі закладу загальної середньої освіти і здобули повну 
загальну середню освіту, про що мають пред’явити відповідний документ.

5.5. Від області у Зборі-змаганні можуть брати участь дві команди: (за по
годженням з Оргкомітетом).

6. Програма та умови участі

6.1. Програма Збору-змагання передбачає проведення:
майстер-класів;
психологічних тестувань;
зведених польових навчань;
командних змагань з видів рятувального багатоборства України;
тематичних конкурсів.
6.2. Оргкомітет може вносити зміни та доповнення до Програми, умов та 

порядку проведення змагань/конкурсів з обов’язковим інформуванням учасни
ків Збору-змагання.

6.3. Учасники команди повинні мати спеціальну єдину форму та спортив
ний одяг з символікою ВГДР «Школа безпеки» та приналежністю до регіону, 
емблему команди та прапор із зображенням логотипу обласного відділення та 
свого регіону.

6.4. Для участі у Зборі-змаганні командам необхідно мати спеціальне
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спорядження на кожного учасника та командне спорядження згідно з перелі
ком:

Перелік командного спорядження:
мотузка основна -  3 шт. х 50 м (кількість мотузок залежить від тактичних 

дій команди);
карабіни з муфтами -  за потребою команди;
протигаз ГП-5 (ГП-7) -  5 шт.;
захисний костюм Л-1 -  4 шт.;
компас -  2 шт.;
годинник із секундоміром;
ліхтарі електричні -  3 шт.;
аптечка.
Перелік спорядження на кожного учасника:
шолом захисний;
рукавиці з брезентовою долонею;
зблокована страхувальна система, укомплектована кінцями самострахов- 

ки, карабінами, спусковими пристроями, самосхватами тощо;
плавки (купальники) та окуляри для підводного плавання.
6.5. Відповідальність за життя та здоров’я учасників та дотримання захо

дів безпеки у дорозі та під час проведення Збору-змагання покладається на ке
рівників команд.

6.6. Відповідальність за відповідність спорядження, яке використовує ко
манда, вимогам цього Положення, несуть керівник команди та тренер.

7. Види змагань

7.1. У ході змагань команди демонструють уміння діяти в надзвичайних 
ситуаціях техногенного та природного характеру, здатність до рятувальних дій 
із застосуванням альпіністського та спеціального рятувального спорядження; 
проведення пошуково-рятувальних робіт у гірській місцевості, природному се
редовищі, на акваторії; виконують спеціальні завдання з пошуку, деблокування, 
надання домедичної допомоги та транспортування постраждалих з використан
ням найпростіших механізмів та пристроїв аварійно-рятувального призначення; 
відпрацьовують спеціальні вправи з радіаційно-хімічного захисту; пожежно- 
рятувальних та інженерних робіт в умовах задимлення, високих температур і 
висоти з використанням засобів індивідуального захисту, комплектів спеціаль
ної обробки, пожежних, гідравлічних та портативних аварійно-рятувальних 
пристроїв і механізмів тощо.

7.2. Види змагань:
7.2.1. Вид «Аварійно-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії» склада

ється з 3-х дистанцій:
- «Аварійно-рятувальні роботи в зоні пожежі»;
- «Аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного забруд

нення»;
- «Аварійно-рятувальні роботи на висотній будівлі».
Вид входить до загального заліку з коефіцієнтом 1,0.
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7.2.2. «Пошуково-рятувальні роботи в природному середовищі». Вид 
входить до загального заліку з коефіцієнтом 1,0.

7.2.3. «Рятувальні роботи на акваторії». Вид входить до загального заліку з 
коефіцієнтом 1,0.

7.2.4. «Медицина (надання домедичної допомоги)» проводиться відповід
но до навчальних посібників «Медицина катастроф», А.Е. Дубицький, 1993 р., 
«Медицина невідкладних станів», І.С. Зозуля та співавтори, 2008 р. та згідно з 
програмами предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та «Основи ме
дичних знань». Вид входить до загального заліку з коефіцієнтом 1,0

7.2.5. «Конкурсна програма» складається з:
залікових конкурсів:
агітаційно-презентаційний конкурс (конкурс представлення команд «Ві

зитна картка»);
конкурс плакатів соціальної реклами;
незалікового конкурсу:
«Міс та Містер-рятувальник - 2018».
«Конкурсна програма» входить до загального заліку з коефіцієнтом 0,2.
Умови проведення конкурсної програми та критерії оцінки розробляють

ся Журі.
7.2.6. «Психологічні тестування» (психологічний практикум, ситуативні 

завдання) проводяться з метою визначення рівня підготовленості учасників 
щодо самоаналізу і само розуміння, вміння робити вибір та брати на себе відпо
відальність, знаходити вихід зі скрутних обставин, розуміти мотиви поведінки 
оточуючих, працювати в команді та орієнтуватися в надзвичайній ситуації то
що.

У психологічних тестуваннях бере участь вся команда. Учасникам про
понується дати відповідь на практичні та теоретичні питання. Оцінюється 
вміння колективно приймати рішення.

«Психологічні тестування» не входять до загального заліку.
7.2.7. «Зведені польові навчання» є заходом практичного навчання і про

ходять у вигляді гри. Завдання гри: проведення пошуково-рятувальних та ава- 
рійно-відновлювальних робіт у зоні надзвичайної ситуації за участю професій
них рятувальників.

У зведених польових навчаннях беруть участь «зведені польові загони», 
які комплектуються з команд-учасниць згідно із жеребкуванням.

Задум Зведених польових навчань розробляється ГСК, затверджується 
головним суддею Збору-змагання за погодженням з головою ВГДР «Школа 
безпеки» та доводиться до відома учасників на місці проведення навчань.

«Зведені польові навчання» оцінюються поза заліком.

8. Визначення та нагородження переможців

8.1. Підведення підсумків в окремих видах змагань визначаються відпові
дними Умовами проведення змагань та конкурсів.

8.2. Підсумки змагань підводяться на основі протоколів ГСК в кожній ві
ковій групі.
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8.3. Переможцями та призерами Збору-змагання у загальнокомандному 
заліку визначаються команди за найменшою сумою місць, які вони досягли з 
усіх видів змагань та в конкурсах. У разі однакової кількості балів перевагу має 
команда, яка має кращій результат з виду змагань «Рятувальні роботи на аквато
рії».

8.4. Команди, які посіли 1-3 місця за загальнокомандними результатами, 
нагороджуються кубками та дипломами, а їх учасники медалями та дипломами 
від організаторів.

8.5. Команди, які посіли 1-3 місця в залікових видах змагань, в конкурсах 
нагороджуються кубками та дипломами від організаторів.

8.6. Оргкомітет, ГСК та Журі конкурсів можуть визначати інші заохочен
ня для команд та учасників.

8.7. За рішенням оргкомітету учасники, організатори та активісти Збору- 
змагання, які зробили значний внесок у підготовку та проведення Збору- 
змагання, нагороджуються подяками, грамотами ВГДР «Школа безпеки», а та
кож заохочувальними призами від організаторів та спонсорів.

9. Забезпечення заходів безпеки

9.1. Оргкомітет та ГСК забезпечують заходи з техніки безпеки під час 
проведення Збору-змагання.

9.2. З керівниками команд, які прибули для участі в змаганнях, прово
диться вступний інструктаж представником організаторів.

10. Фінансування

10.1. Фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням 
Збору-змагання, здійснюється за рахунок його організаторів, цільових та орга
нізаційних внесків, внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не за
боронених чинним законодавством.

10.2. Оплата витрат на відрядження команд (проїзд в обидва кінці, харчу
вання у дорозі), придбання форми та необхідного спорядження для команди, 
передбаченого цим Положенням, здійснюється за рахунок організації, яка від
ряджає команду на Збір-змагання.

11. Порядок і строки подання заявок

11.1. Попередня іменна заявка щодо участі команди у Зборі-змаганні по
даються до Оргкомітету до 18 червня 2019 року.

11.2. Сканована копія завіреної іменної заявки подається до Оргкомітету 
на електронну адресу (БЬкоІа-Ьегрекі^икг.пеї) до 29 липня 2019 року.

11.3. У день заїзду до Мандатної комісії подаються:
іменна заявка команди, завірена керівником організації, яка відряджає ко

манду, та лікарем медичного закладу;
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копія наказу про направлення команди*;
документ на кожного учасника команди, що посвідчує особу (паспорт 

громадянина України/ паспорт громадянина України у формі ГО-картки/ пас
порт громадянина України для виїзду за кордон/ свідоцтво про народження (для 
осіб, яким не виповнилося 14 років);

учнівський квиток або довідки з навчального закладу з фотографією за 
2018-2019 навчальний рік;

медичні довідки про стан санітарно-епідеміологічного оточення на кожного 
учасника;

страхові поліси від нещасних випадків на учасників, дійсні на час проведен
ня Збору-змагання (умови страхування повинні передбачати страхові виплати в 
разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях).

*У разі направлення команди громадською організацією подається:
протокол (витяг) керівного органу організації про направлення команди 

список команди за підписом керівника організації та завірений печаткою (за 
наявності);

згода батьків кожного учасника про покладання відповідальності за життя 
та здоров’я дитини на відповідних керівників команди.

12. Медичне забезпечення

12.1. Медичне забезпечення змагань здійснюється медичним персоналом 
медико-санітарної частини ЛДУБЖД та ГУ ДСНС України у Львівській області 
відповідно до Положення про медичне забезпечення фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту затвер
дженого наказом Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охо
рони здоров'я України від 27.12.2017 № 5232/1746, зареєстрованим в Міністер
стві юстиції України 10.01.2018 р. за № 33/31485.

12.2. Лікарська бригада, яка обслуговує захід, повинна мати все необхідне 
для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постражда- 
лих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.

12.3. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії. Всі його рі
шення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів 
Збору-змагання.

13. Підготовка спортивних споруд

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань фізичної ку
льтури і спорту від 26 квітня 2004 р. № 1274 «Про додаткові заходи щодо попе
редження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяль
ності» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних культурно-видовищних заходів» підгото
вка спортивних споруд покладається на їх власників.
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14. Прикінцеві положення

Адреса Оргкомітету Збору-змагання: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 
21, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, ВГДР «Школа 
безпеки», e-mail: shkola-bezpeki@ ukr.net, тел. 050-352-01-56, 099-054-48-50.
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Додаток 1
до Положення про XVII Всеукраїн
ський збір-змагання юних рятува
льників «Школа безпеки»
(зразок)

ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у XVII Всеукраїнському зборі-змаганні юних рятувальників

«Школа безпеки»,

Команда________ «Рятівник»______Тернопільської області
(назва команди) (область)

м. Тернопіль, ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 3 , гурток «Школа безпеки»
(місто, район, селище школа, центр, клуб, гурток)

№ П р із в и щ е , ім ’я  
т а  по  б а т ь к о в і

Д а т а
н ар о д ж е
н.

М ісц е  н а в ч а н н я  
(р о б о ти )

Д о м а ш н я  ад р ес а , 
т е л еф о н

Д о п у ск
л ік а р я

(п ід п и с ,
п е ч а т к а )

1 2 3 4 5 6

1

Іванов
Олег Іванович -  
капітан коман
ди

01.09.
2002

ЗОШ №3, 
м.Тернопіль, 9-А

м. Тернопіль 
вул. Шевченка, 
11/24

2
7
8 Зайченко 

Василь Петро
вич, керівник 
команди

10.09.
1968

ЗОШ № 3 
м. Тернопіль, 
директор

м. Тернопіль, 
вул. Шевченка, 15, 

050-350-22-11

9 Крутий
Олег Іванович, 
тренер

08.11.
1964

ЗОШ № 3
м. Тернопіль, учитель 
Захисту Вітчизни

м. Тернопіль, 
вул. Шевченка, 10, 
050-222-22-22

10 Іванов Іван 
Петрович, 
суддя

11.01.
1978

ТУ ДСНС України у 
Тернопільській облас
ті, начальник караулу, 
КМС з туризму

м. Тернопіль, 
вул. Шевченка, 11, 
050-222-22-11

До змагань допущено__________________ осіб.прописом
Керівник (головний лікар) медичного закладу__________ П ІБ__________________ підпис
м.п.

За підготовку команди несуть особисту відповідальність:
Керівник команди підпис ПІБ.
Тренер підпис ПІБ.
Керівник організації, яка направляє_______________________________ (назва)
____________________________________________________  П.І.Б. підпис, дата
м.п.

Голова_____________ обласного відділення ВГДР «Школа безпеки»
_____________________  П.І.Б., підпис, дата

М.П. (для юридичних осіб)



11

Додаток 2

до Положення про XVII Всеукраїн
ський збір-змагання юних рятува
льників «Школа безпеки»

Зразок

Довідка про спеціальний допуск

Видана Попову Петру Івановичу, 2009 (2006) року народження, у тому, 

що він за своїм станом здоров’я та технічної підготовки може брати участь у 

XVII Всеукраїнському зборі-змаганні юних рятувальників «Школа безпеки» у 

період з 04.08 по 10.08. 2019 р. у м. Львів серед учасників молодшої/старшої 

вікової групи.

Лікар_____________(ПІБ, підпис)

Тренер команди___________________(ПІБ, підпис)


