
Додаток 1  

до Порядку проведення конференцій  

громадських об’єднань та асоціацій,  

обрання членів Наглядової ради  

публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна  

телерадіокомпанія України»  

та припинення їхніх повноважень  

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV) 

 

ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань  

та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування: Громадська організація «Всеукраїнський громадський 

дитячий рух «Школа безпеки» 
 

Статус: громадська організація 

 

Сфера діяльності: захист інтересів дітей та молоді 
                                             (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації: 20.04.2000 року, № 1413.  

                             Внесення змін  - 24.01.2020 року 

 

Місцезнаходження та контактні дані:  

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21,  тел. 050-3520156,  

shkola-bezpeki@ukr.net 
                                            (у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів: 

Голова Руху, голова Координаційної ради – Негрієнко Алла Олегівна. 

Голова Ревізійної комісії – Суздальцева Наталія Яківна. 

(список членів Координаційної ради та Ревізійної комісії додається). 

 

Опис діяльності упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції: 

Основна мета діяльності: сприяння консолідації зусиль суспільства у 

вирішенні проблем безпеки та виживання дітей і підлітків України в умовах 

дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-

економічного, криміногенного і медико-біологічного характеру. 

Основними завданнями Руху є популяризація серед дітей та молоді 

здорового і безпечного способу життя, підвищення рівня їх практичної 

підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, мотивація до здорового способу 

життя і безпечної поведінки; виховання духовності, моральності та 



формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління; 

пропаганда професії рятувальника. 

 Відділення Руху створено в усіх регіонах України. 

ВГДР «Школа безпеки» є одним із засновників Міжнародної асоціації 

громадських організацій рятувальників-пожежних «ЮнСПАС», яка створена у 

2008 році. 

Понад 200 учасників Руху є курсантами та студентами вищих 

навчальних закладів системи цивільного захисту та працюють у професійних 

аварійно-рятувальних службах. 30 вихованців Руху «Школа безпеки» є 

героями  - вони врятували життя людям. 

Проводиться робота щодо створення нового неолімпійського виду 

спорту «Рятувальне багатоборство», з цією метою розроблено відповідні 

Правила проведення змагань. 

ВГДР «Школа безпеки» - лауреат премії Верховної ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування 

(2016). 

Щороку до участі у заходах Руху залучається понад 50 тисяч дітей та 

молоді. 

Веб-сайт організації:  schoolofsafety.org.ua (створюється). 

http://skolabezpeki.jimdo.com/ (старий сайт). 

Сторінка ШБ на Facebook  - https://www.facebook.com/schoolofsafety.ua. 

 

Перелік реалізованих проектів (зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

1. Серед дієвих заходів, спрямованих на популяризацію серед дітей та 

молоді здорового і безпечного способу життя, підвищення рівня їх практичної 

підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях та пропаганди професії 

рятувальника є проведення щорічного всеукраїнського збору-змагання 

юних рятувальників «Школа безпеки», його районних та обласних етапів 

(проводяться з 2002 року). На сьогодні проведено 17 всеукраїнських зборів-

змагань. З 2006 по 20012 рік збори-змагання мали статус міжнародних. У різні 

року у зборах-змаганнях брали участь юні рятувальники з Білорусії, Росії,  

Литви, Азербайджану, Казахстану, Угорщини, Польщі, Словаччини.  

2. У 2011 році було започатковано проведення на базі МДЦ «Артек» 

Зльоту юних рятувальників України та Чемпіонату України з юнацького 

рятувального багатоборства.  

3. З 2010 року започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу 

дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті  - життя у безпеці», його 

районних та обласних етапів (11 номінацій, 3 вікові категорії). 

4. З 2010 року започатковано проведення щорічних зимових 

навчально-тренувальні зборів юних рятувальників (Івано-Франківська та  

Закарпатська області). 

5. З 2008 року щороку команди юних рятувальників Руху «Школи 

безпеки» беруть участь у міжнародних змаганнях, зльотах, захищаючи 

честь України, та демонструючи високий рівень підготовки, здобуваючи 

призові місця. 

http://skolabezpeki.jimdo.com/
https://www.facebook.com/schoolofsafety.ua


 

Проведені заходи (назви заходів, дати проведення) 

 

Зимовий навчально-тренувальний збір юних рятувальників                

«Буковець»:  

9-15.01.2018 р., с. Буковець Верховинського району Івано-Франківська 

області, близько 200 дітей та молоді віком від 10 до 18 років. 

9-15.01.2019 р., с. Буковець Верховинського району Івано-Франківська 

області, близько 200 дітей та молоді віком від 10 до 18 років. 

8-13.01.2020 р., с. Буковець, Верховинський район Івано-Франківська області, 

близько 200 дітей та молоді віком від 10 до 18 років з 11 регіонів України. 

 

XVI Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників «Школа 

безпеки», 10 – 18.08 2018 р., м. Львів, ЛДУБЖД,  близько 200 учасників:  

 

XVII Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників «Школа 

безпеки», 03 – 10 серпня 2019 р., м. Львів, ЛДУБЖД,  понад 250 учасників:  

 

Всеукраїнський освітній дитячо-юнацький табір «Рятувальник-2020»,              

24-29.09.2020 р., смт Козин Обухівського району Київської області, ДП 

«Дитячий оздоровчий центр «Дніпро», понад 150 осіб з 14 регіонів України, з 

них  - 15 команд юних рятувальників віком від 10 до 18 років. 

 

Всеукраїнська акція «Молодь - за безпечний світ», 18-20.10.2019 р.,                 

м. Київ, ДПЗОВ «Пуща-Водиця» та МДЦ «Артек», 150 осіб, усі регіони 

України. 

 

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті  - 

життя у безпеці», його районні та обласні етапи: (11 номінацій, 3 вікові 

категорії), понад 100 переможців та призерів щороку, 2019,2020 рр.  

 

Районні, міські, обласні збори-змагання юних рятувальників «Школа 

безпеки», регіональні семінари, тренінги, польові табори (2018, 2019 роки). 

 

Участь у Міжнародному зльоті юних рятувальників-пожежних у Республіці 

Білорусь, м. Гомель, липень 2018 р оку (команда ВГДР «Школи безпеки» 

Волинської області посіла 4 загальнокомандне місце серед 13 країн-учасниць). 

Участь у Міжнародних змаганнях юних рятувальників у Республіці 

Азербайджан, червень 2019 року. Ккоманда ВГДР «Школи безпеки» 

Кіровоградської області у командному заліку серед 12 країн-учасниць  

команда України посіла 4 загальнокомандне місце. 

Участь у Міжнародному зльоті юних рятувальників-пожежних у 

Республіці Білорусія (м. Гомель, червень 2019 року). Команда ВГДР «Школа 

безпеки» Миколаївської області отримала призові місця у різних змаганнях 

та конкурсах.  
 



Друковані та електронні видання  
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

Створено низку відеофільмів про діяльність Руху, зокрема: 

 «Нове покоління рятувальників» 

(https://www.youtube.com/watch?v=XOHzsLxr2rE);  

«Молодь  -за безпечний світ», 2019 рік 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jdrV7jE1aXKY5E9J8tHBbymIsOx3eR

CS 

 «Школа безпеки, 10 років на варті безпеки 

(https://www.youtube.com/watch?v=Qx0L4Mns2EQ); 

«Поліське дербі» (https://youtu.be/Uvm-x37p31U) 

«Всеукраїнський  табір "Рятувальник-2015» 

(https://www.youtube.com/watch?v=br3alMKDh9Q); 

 «Зліт юних рятувальників України, МДЦ "Артек" 

(https://www.youtube.com/watch?v=PKD8dit5gO8) 
 

Підготовлено, видано та розповсюджено:  

методичний посібник «Дитячій безпеці – «Школа безпеки» (навчання дітей і 

підлітків основ безпечної життєдіяльності)», який має гриф МОН; 

збірки казок «Казкові рятівники» під рубрикою «Автори - діти» (автори  казок 

та ілюстрацій до них – діти  - переможці  Всенукраїнського конкурсу дитячо-

юнацької творчості  «Безпека в житті  - життя у безпеці». 
 

Інформація про керівника: 

Негрієнко Алла Олегівна, 12.09.1958 р.н., працюю в ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України заввідділом з гуманітарних питань (з 2013 

року). Позаштатний консультант Комітету Верховної ради України з питань 

молоді і спорту. Член Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту 

України. 

Освіта вища (Кіровоградський педагогічний інститут, 1985 р.). 

22 роки стажу державної служби (Управління молоді Кіровоградської 

ОДА, МНС України); наукова діяльність (Інститут державного управління у 

сфері цивільного захисту,  Інститут проблем виховання НАПН України). 

Неодноразово брала участь у конференціях, публічних заходах, 

парламентських та комітетських слуханнях. 
(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; 

інформація про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; 

інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

Інформація про інших членів (у списку). 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років: 
 

https://kurs.if.ua/news/na_frankivshchyni_dvi_sotni_shkolyariv_proyshly_shkolu_bezpeky_62153.

html 

https://www.youtube.com/watch?v=XOHzsLxr2rE
https://www.youtube.com/watch?v=br3alMKDh9Q
https://www.youtube.com/watch?v=PKD8dit5gO8


 

https://www.youtube.com/watch?v=8pKWJHuMvRs 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=7HlEskXvjXE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=L4wWHu1S0G0 

https://www.youtube.com/watch?v=lNgF73hVj0U 

https://zik.ua/tv/video/171917 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa7oPbC6jjk 

https://www.5.ua/regiony/hasyty-pozhezhi-ta-nadavaty-domedychnu-dopomohu-zmahannia-

iunykh-riatuvalnykiv-startuvaly-u-lvovi-reportazh-197055.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bo70YjAGd7U  

https://www.youtube.com/watch?v=RjTDOJrxFWE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQtSZTE0Pg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=HtVLeHK39tM&feature=youtu.be 

http://artek.ua/majster-klas-vid-vyhovantsiv-bezpeka-krokuye-artekom-ta-svyatkovyj-kontsert-

prysvyachenyj-20-richchyu-shkoly-bezpeky/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0cYFyQWC0 

https://gp.by/category/news/society/news198738.html 

https://www.facebook.com/schoolofsafety.ua 
 

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0hbz4-7yF0 

 

https://www.facebook.com/100007890700117/videos/2500262433580089/UzpfSTEwMDAwNzg5

MDcwMDExNzozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6NzU6MDoxNTg1NzI0Mzk5Oi03OTMyMDUyN

jI1NTA3MDAyNDI/?id=100007890700117 

 

https://www.youtube.com/watch?v=57d2QnCUTI4&feature=share&fbclid=IwAR0RUY0GnCEz

KZMAZpAt3Cq20hjyX4_1gW5SgWsSHs95rGc0N4rxK75NrvA 
 

https://www.facebook.com/100022937683114/videos/664195967688320/UzpfSTE0NzE3NjY4MzM

xMzczNTQ6MjQ4OTE0MjYzMTM5OTc2NA/?epa=SEARCH_BOX 
 

https://www.facebook.com/100001721670673/videos/2895198930547468/UzpfSTE0NzE3NjY4Mz

MxMzczNTQ6MjQ4OTE0MTQyMTM5OTg4NQ/?epa=SEARCH_BOX 
 

https://www.facebook.com/100017113546692/videos/601590133754766/UzpfSTE0NzE3NjY4MzM

xMzczNTQ6MjQ4Nzc0NDU4ODIwNjIzNQ/?epa=SEARCH_BOX 
 

https://www.facebook.com/groups/382900329121316/?multi_permalinks=667530560658290&not

if_id=1582884223675835&notif_t=feedback_reaction_generic 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3FJ5XESc&feature=youtu.be 
 

 

Голова Руху   Алла Негрієнко  
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

02.11. 2020 року 

https://www.youtube.com/watch?v=8pKWJHuMvRs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=7HlEskXvjXE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=L4wWHu1S0G0
https://www.youtube.com/watch?v=lNgF73hVj0U
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https://www.youtube.com/watch?v=Fa7oPbC6jjk
https://www.5.ua/regiony/hasyty-pozhezhi-ta-nadavaty-domedychnu-dopomohu-zmahannia-iunykh-riatuvalnykiv-startuvaly-u-lvovi-reportazh-197055.html
https://www.5.ua/regiony/hasyty-pozhezhi-ta-nadavaty-domedychnu-dopomohu-zmahannia-iunykh-riatuvalnykiv-startuvaly-u-lvovi-reportazh-197055.html
https://www.youtube.com/watch?v=bo70YjAGd7U
https://www.youtube.com/watch?v=RjTDOJrxFWE&feature=youtu.be
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https://www.facebook.com/100001721670673/videos/2895198930547468/UzpfSTE0NzE3NjY4MzMxMzczNTQ6MjQ4OTE0MTQyMTM5OTg4NQ/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/100001721670673/videos/2895198930547468/UzpfSTE0NzE3NjY4MzMxMzczNTQ6MjQ4OTE0MTQyMTM5OTg4NQ/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/100017113546692/videos/601590133754766/UzpfSTE0NzE3NjY4MzMxMzczNTQ6MjQ4Nzc0NDU4ODIwNjIzNQ/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/100017113546692/videos/601590133754766/UzpfSTE0NzE3NjY4MzMxMzczNTQ6MjQ4Nzc0NDU4ODIwNjIzNQ/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/382900329121316/?multi_permalinks=667530560658290&notif_id=1582884223675835&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/groups/382900329121316/?multi_permalinks=667530560658290&notif_id=1582884223675835&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3FJ5XESc&feature=youtu.be

