
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 
 
     11.06.2018                                                                                               № 542  
 

Про підсумки проведення  
огляду-конкурсу на кращу організацію 
правової освіти та виховання 
серед навчальних закладів м. Києва  
у 2017/2018 навчальному році 
 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09 січня 2018 року № 08 «Про проведення огляду-конкурсу 
на кращу організацію правової освіти та виховання у навчальних закладах 
м. Києва у 2017/2018 навчальному році» та згідно з протоколами міської 
комісії 
 
Н А К А З У Ю :  

 
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) навчальні заклади-переможці міського огляду-конкурсу на 
кращу організацію правової освіти та виховання у 2017/2018 навчальному 
році згідно з додатком. 

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М.Ф.) узагальнити досвід 
навчальних закладів-переможців міського огляду-конкурсу на кращу 
організацію правової освіти та виховання.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту Бохно О. В. 

 
Директор Департаменту                                                                  О. Фіданян  

 
 
 
 



 
Додаток  
до наказу Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 
від «11» червня 2018 року № 542 

 
 

Переможці міського огляду-конкурсу 
на кращу організацію правової освіти та виховання 

серед навчальних закладів м. Києва у 2017/2018 навчальному році 
 
 

I місце 

1. Середня загальноосвітня школа № 306 Деснянського району  
2. Київське вище професійне училище будівництва і архітектури  

 
II місце 

 

1. Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов Шевченківського 
району  

2. Медична гімназія № 33 Голосіївського району  
 

ІІІ місце 
 

1. Економіко-правовий ліцей Деснянського району  
2. Центр позашкільної роботи «Північне сяйво» Святошинського району  
 
 
 

Начальник управління дошкільної,  
загальної середньої та позашкільної освіти                                      О. Бохно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


