
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,  

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua   
  

 

НАКАЗ 

від 24травня  2018 року       № 375/о 

 

Про відзначення  

Міжнародного дня захисту дітей 

 

 Відповідно до плану роботи управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького, з метою належної організації та проведення 

загальноміських заходів в рамках відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей в парку культури і відпочинку «Ковалівський» 01 червня 2018 року 

 

Н А К З У Ю: 

 1. Заступнику директора КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Сілант’євій Є. Е.: 

 1.1. Сприяти належній організації та проведенню  творчих звітів 

закладів позашкільної освіти та центрів естетичного виховання при закладах 

загально середньої освіти в  рамках відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей 01 червня 2018 року в парку культури і відпочинку «Ковалівський» з 

10.00 до 14.30 год. 

 1.2. Сприяти належній організації та проведенню  виставок виробів 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, проведення майстер-

класів керівниками гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва 01 червня 2018 року в парку культури і відпочинку 

«Ковалівський» з 10.00 до 14.30 год. 

 2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

 2.1. Сприяти проведенню творчих звітів закладів позашкільної освіти 

та центрів естетичного виховання при закладах загально середньої освіти в  

рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей 01 червня 2018 року в 

парку культури і відпочинку «Ковалівський» з 10.00 до 14.30 год. відповідно 

до додатку. 

 2.2. Сприяти проведенню  виставок виробів декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва, проведення майстер-класів керівниками гуртків 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 01 червня 2018 року в 

парку культури і відпочинку «Ковалівський» з 10.00 до 14.30 год. 



 2.3. Сприяти відвідуванню учнями, вихованцями навчальних закладів 

зазначених заходів 01 червня 2018 року в парку культури і відпочинку 

«Ковалівський» з 10.00 до 14.30 год. 

 2.4. Забезпечити присутність 1 представника від зазначених у додатку 

закладів освіти о 08.30 год. 01 червня 2018 року на центральній алеї парку 

«Ковалівський» для отримання столів і стільців для виставок і майстер-

класів. 

 3. Директору НВО № 6 Кравченко Н. С.: 

 3.1. Надати 44 столи та 88 стільців для розміщення виставок та 

проведення майстер-класів з декоративно-ужиткового мистецтва. 

 4. Директору КЗ «ЦДЮТ» Фразіс Т. Ф. та директору НВК 

«Кіровоградський колегіум»: 

 4.1. Надати звукопідсилюючу апаратуру для озвучення заходів 

управління освіти міської ради міста Кропивницького в парку культури і 

відпочинку «Ковалівський». 

 5. Головному спеціалісту управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького Журавльовій О. В.: 

5.1. Сприяти належній організації та проведенню підсумкового 

концерту  міського конкурсу національно-патріотичного виховання           

«Україна понад усе» в парку культури і відпочинку «Ковалівський»                      

01 червня 2018 року о 10.00 год. 

6. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, 

попередження нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення 

заходу покласти на відповідальних педагогічних працівників закладів освіти, 

визначених наказом по закладу. 

7. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учасників заходу 

здійснювати відповідно до діючих нормативних вимог.  

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник управління освіти      Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сілант’єва 095-94-56-716 



Додаток  

до наказу управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 від «___»_________2018 року №________ 

 

Сценарій план  

проведення творчих звітів та  

концерту «Україна понад усе» в парку культури і відпочинку «Ковалівський» 

 01 червня 2018 року 10.00 год. 

10.00. 11.00 
Проведення підсумкового концерту та нагородження учасників міського 

конкурсу національно-патріотичного виховання «Україна понад усе». 

1. НВО № 8 

2. НВК «Кіровоградський колегіум» 

3. НВО № 33 

4. НВО № 20 

5. НВК № 26 

6. НВО № 31 

7. НВО № 16 

8. НВО № 35 

9. ЗОШ № 2 

 

11.00 – 13.30.  
Творчі звіти закладів позашкільної освіти та центрів естетичного виховання 

при закладах загальної середньої освіти. 

1. 14.00 – 14.10 – Творчий звіт НВО № 24 

2. 11.00 – 11.10- Творчий звіт НВО № 8 

3. 11.10 – 11.20 – Творчий звіт НВО № 20 

4. 11.20 – 11.30 – Творчий звіт НВО № 31 

5. 11.30 – 11.40 – Творчий звіт НВО ів№ 35 

6. 11.40 – 11.50- Творчий звіт НВО № 16 

7. 11.50- 12.00 – Творчий звіт НВК № 26 

8. 12.00 – 12.10 – Творчий звіт НВК «Кіровоградський колегіум» 

9. 12.10 – 12.20 – Творчий звіт НВО № 1 

10. 12.20 – 12.30 – Творчий звіт Гімназії Т. Шевченка 

11. 12.30 – 12.40 – НВО ЗОШ - інтернату 

12. 12.40 – 12.50 – Творчий звіт НВО «Мрія» 

13. 12.50 – 13.00 Творчий звіт НВО № 15 

14. 13.00 – 13.10 –  КЗ «ЦДЮТ» 

15. 13.10 – 13.20 - Творчий звіт НВО № 17 

16. 13.20 – 13.30 – Творчий звіт НВО № 18 

17. 13.30 – 13.40 - Творчий звіт  НВО № 6 

18. 13.40 – 13.50 – Творчий звіт НВО № 32 

19. 13.50 – 14.00 – Творчий звіт НВО № 19 

20. 14.10 – 14.20 – Творчий звіт НВО № 25 

21. 14.20 – 14.30. Творчий звіт НВК № 34 


