
 
 

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 «22» травня 2018 року        № 355/о 

 

Про організацію роботи літнього 

табору «Школа правових лідерів – 2018» 

з денним перебуванням  

на базі НВК ЗОШ № 34 

економіко-правовий ліцей «Сучасник» 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 11 травня 2018 року № 222 «Про організацію відпочинку 

дітей влітку 2018 року» та з метою спонукання молоді до вибору професії, 

націлення її на ефективне навчання, подальшу самореалізацію і отримання 

необхідного у житті досвіду  

 

Н А К А З У Ю: 

 

        1. Організувати роботу правового загону в НВК ЗОШ № 34           

економіко-правовий ліцей «Сучасник» з поглибленим вивченням правознавства 

на базі літнього  дитячого  закладу  відпочинку з денним перебуванням 

відповідно до плану роботи (додаток 1). 

       2.Директору комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей 

„Сучасник” – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” Ануфрієву В.С.: 

         2.1. Створити на базі дитячого закладу відпочинку  з денним 

перебуванням профільний  загін з  правовим напрямком роботи «Школа 

правових лідерів - 2018»;  

         2.2. Створити належні умови для перебування учнів інших  закладів освіти 

на базі  дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням  у загоні 

правового профілю за згодою та письмовою заявою  батьків учнів; 

         2.3. Забезпечити безпечне перебування дітей на базі дитячого закладу  

відпочинку з денним перебуванням та безумовне дотримання  санітарних, 

протипожежних правил та порядку проведення екскурсій;  



        2.4. Забезпечити організацію харчування учасників профільного загону  

відповідно до діючих норм.  

  3. Директорам усіх закладів загальної середньої освіти виявити учнів, 

бажаючих брати участь у роботі правового загону «Школа правових лідерів – 

2018» і направити їх до вищезазначеного загону. 

3. Центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Кіровоградської міської ради (Пахолівецькій М.В.): 

3.1. Надавати консультативну допомогу при організації роботи правового 

загону «Школа правових лідерів – 2018». 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                       Л. Костенко 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белінська Наталія Валеріївна 

0996859345 

 

 

 



 

 

                                                       Додаток № 1 

                                                                                  до наказу управління освіти  

                                                                                                Міської ради міста Кропивницького  

                                                                                            від «22»травня 2018 року № 355/о 

 

 

 

План роботи «Школи правових лідерів 2018» 

 
Дата 

проведення 

Зміст Відповідальні 

04.06.2018 1. Урочисте відкриття  табору. 

2. Ознайомлення з програмою «Школи 

правових лідерів 2018». Організаційні 

питання. 

3. Зустріч з адвокатом Поповим Р. 

Інтерактивний захід «Професія «Адвокат». 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

Комісарова О.М. 

 

05.06.2018. 1. Бесіда «Судові та правоохоронні органи 

України». 

2.Екскурсія до відділу судової експертизи 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

06.06.2018 1. Інтерактивний захід «Чи знаємо ми свої 

права?». 

2. Відвідування судового засідання у 

Кіровському районному суді (слухання 

цивільної справи). 

Литвин С.П. 

Татарінцева 

О.О. 

 

07.06.2018 1. Інтерактивний захід «Права дитини в 

Україні» за участі працівників  служби у 

справах дітей ОДА та відділу ювенальної 

превенції  ГУ НП у Кіровоградській області 

2. Відвідування судового засідання у 

Апеляційному суді Кіровоградської області 

(слухання кримінальної справи) 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

Комісарова О.М.  

08.06.2018 1. Бесіда «Судова система України» 

2. Відвідування заходу у Апеляційному суді 

Кіровоградської області «День відкритих 

дверей» 

Литвин С.П. 

Татарінцева 

О.О. 

 

11.06.2018 1. Інтерактивний захід «Знаємо свої трава, 

виконуємо обов’язки» 

2. Відвідування Прокуратури Кіровоградської 

області. 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

12.06.2018 1. Бесіда «Права дітей. Освіта в Україні». 

2. Екскурсія до Державної льотної академії 

Литвин С.П.  

Татарінцева 

О.О. 

13.06.2018 1. Інтерактивний захід «Професія нотаріус». 

2. Відвідування Державної нотаріальної 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 



контори № 1 та приватного нотаріуса Балик. 

14.06.2018 1. Бесіда за участі шкільного офіцера поліції 

«Нова українська поліція»  

2. Екскурсія до кінологічного  центру ГУ НП 

у Кіровоградській області 

Литвин С.П. 

Татарінцева 

О.О. 

15.06.2018 1. Інтерактивний захід «Права дитини і сім’я» 

2. Відвідування Центрального відділу 

державної реєстрації цивільного стану ГУ 

юстиції у Кіровоградській області 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

18.06.2018 1. Інтерактивний захід «Особливості 

працевлаштування неповнолітніх». 

2. Екскурсія на підприємство «Червона зірка» 

«Ельворті», ознайомлення з діяльністю 

юридичного відділу та кадрової служби. 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

19.06.2018 1. Інтерактивний захід «Що ми знаємо про 

БАНКИ?» 

2. Відвідування Приватбанку та 

ознайомлення з діяльністю юридичного 

відділу 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

Костюкевич 

П.П. 

20.06.2018 1. Інтерактивна гра «Правове казино». 

2. Відвідування судово засідання у 

Кіровському районному суді. 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

21.06.2018 1. Інтерактивне навчання за результатами 

діяльності табору «Школа правових лідерів 

2018»  «Право у моєму житті» 

2. Підготовка до інтерактивної гри з емітації 

судового засідання. 

Литвин С.П. 

Алєйніков І.А. 

22.06.2-18 – проведення інтерактивної гри з емітації судового засідання у 

приміщенні Апеляційного суду Кіровоградської області. 

Підведення підсумків діяльності «Школи правових лідерів 2018» та вручення 

сертифікатів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 



 


