
 

УКРАЇНА 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

06.04.2015            № 156 

м. Кіровоград 

 

Про затвердження результатів  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з правознавства 

у 2014/2015 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.02.2015 р. № 54 «Про 

організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства у 2014/2015 навчальному році»,  відповідно до Умов проведення 

І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з 

навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації  від 22.10.2012 року № 423, та на підставі рішення журі 

III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити результати III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства (додаток) та нагородити переможців дипломами                    

I-III ступенів. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства до 10 квітня 2015 року підготувати аналітичні матеріали за 

підсумками олімпіади. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад проаналізувати результати I-III етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту                                А.Олійник 

 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

                    2015    № ____ 

 

Нагороджуються переможці III етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

Дипломом I ступеня 

 

Сухомлін Олександр  - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

  Дипломом II ступеня 

 

Остапенко Наталія  - учениця 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Бойко Галина - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
 

  Дипломом III ступеня 

 

Вишнивецька 

Анастасія  
- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Дементій Анастасія  - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Пересадченко Марина - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 
 

 
 


