
    

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл – Презентація 

«План забезпечення безпеки води для місцевої 

громади – досвід Запорізького НВК №19»  
 

 

Дата проведення: 27 січня 2016 року 

Час проведення: 11:00-13:45 

Місце проведення: ЗНВК №19, м.Запоріжжя, вул.. Микояна, 6а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою Круглого столу є ознайомлення зацікавлених сторін - представників інших 

закладів системи освіти міста з особливостями впровадження інструменту «ПЗБВ», 

розробленого Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

та обговорення проблемних питань мінімізації ризиків для здоров’я учнів та працівників 

шкіл міста, пов’язаних зі станом систем водопостачання-водовідведення та з показниками 

якості питної води та санітарії. 

 
 

 

 

 

 

 

 



11:00- 

11:20 

Реєстрація учасників. Роздаткові матеріали: Збірник матеріалів робочої групи місцевих 

експертів «План Забезпечення безпеки води для місцевої громади». 

 

11:20 – 

11:30 

 

 

 

 

 

 

Відкриття Круглого столу.  

Вітальне слово: 

Тандура Ганна Олександрівна, голова експертної робочої групи зі складання плану 

забезпечення безпеки води на місцевому рівні, директор Запорізького НВК №19. 

Представник Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

Єлькін Андрій Вячеславович, регіональний координатор мережевого проекту 

«Забезпечення рівного права на воду і санітарію», директор МЕГО «Мама-86-Запоріжжя». 

Крупська Ольга Валентинівна, лікар загальної гігієни санітарно-гігієнічного відділу 

Запорізького міського управління Держсанепідслужби в Запорізької області 

 

 
 

Модератори Круглого столу Тандура Г.О., Єлькін А.В. 

 

11:30 – 

11:45 

 

 

 

Єлькін Андрій Вячеславович, регіональний координатор мережевого проекту 

«Забезпечення рівного права на воду і санітарію», директор МЕГО «Мама-86-Запоріжжя». 

Проект ЗРПВС в Запорізькому регіоні: досягнення та перспективи. 

Ситуація щодо забезпечення рівного права на воду і санітарію в Запорізькому 

регіоні. Ситуаційний аналіз. МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» 

Питання – відповіді. 

 

11:45 –  

12:00 

Тандура Ганна Олександрівна, голова експертної робочої групи зі складання плану 

забезпечення безпеки води на місцевому рівні, директор Запорізького НВК №19. 

Підсумки роботи робочої групи експертів з розробки Плану забезпечення 

безпеки води для місцевої громади Запорізького НВК №19. Виявлені ризики, 

пов’язані з системою ВП та ВВ Запорізького НВК №19. Презентація збірника 

матеріалів «ПЗБВ для місцевої громади» 

Питання – відповіді.  

12:00 – 

12:20 

Крупська Ольга Валентинівна, лікар загальної гігієни санітарно-гігієнічного відділу 

Запорізького міського управління Держсанепідслужби в Запорізької області 

Забезпечення безпеки води і санітарії в закладах системи освіти міста 

Запоріжжя: досягнення та виклики.  

Питання – відповіді. 

12:20 – 

12:40 

Кава-чай пауза 

12:40 – 

13:00 

Сергєєва Галина Віталіївна, заступник директора з НВР, експерт з питань оцінки стану 

системи ВП і ВВ Запорізького НВК №19. 

Презентація продуктів ПЗБВ ЗНВК №19. Етапи виконання робіт. Стан 

водопровідної та каналізаційної системи шкільних будівель. Першочергові та 

далеко строкові заходи з покращення доступу до безпечної питної води та 

санітарії 

Питання – відповіді. Коментарі членів робочої групи.  

13:00 – 

13:20 

Ланг Ірина Іванівна, медичний працівник школи. 

Забезпечення безпечного доступу до послуг водопостачання та 

водовідведення в навчальному закладі. Динаміка захворювань, пов’язаних з 

питною водою та санітарією ЗНВК №19. Що робиться для скорочення 

захворюваності    

Питання – відповіді. Коментарі членів робочої групи. 

13:20 

13:35 

Болкова Зінаїда Василівна, заступник директора з ВР Запорізького НВК №19. 

Система виховної роботи школи з питань забезпечення санітарно-

гігієнічних норм.  

Перегляд фільму «Пригоди крапельки»  

Питання – відповіді. Коментарі членів робочої групи. 

13:35 –  

13:45 
Заключна сесія.  

Підведення підсумків. Слова подяки.  

 

Захід проводиться в рамках Мережевого проекту «Забезпечення рівного права на воду та санітарію» Всеукраїнської 

екологічної громадської організації «МАМА-86» за підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку та 

співробітництва - Sida  


