
 
УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

м. Кіровоград 

 

25.02.2016 року          № 133 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з правознавства  

у 2015/2016 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 р. № 365 «Про 

організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2015/2016 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 список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства та нагородити дипломами I-III ступенів 

осіб, визначених у додатку.  

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства подати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації матеріали за підсумками олімпіади через три дні після їх 

проведення. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Дузя С.Д. 

 

 

 

Начальник управління                                            В. ТАБОРАНСЬКИЙ     

 

  

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


Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

_25.02___. 2016    № _133_ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з правознавства 

 

Диплом I ступеня 

 

Кузьмович Богдан - учень 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Зацепіло Валентин - учень 10 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Кахнова Марина - учениця 11 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

 

Диплом IІ ступеня 
 

Дерев’янко Діана - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів          

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Паніч Олег - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Калініна Каріна - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№ 19 - дошкільний навчальний заклад "Лісова 

казка" Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Тофан Аліна - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

Михальова Альона - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Ковбасюк Владислав - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Мунтян Ірина  - учениця 11 класу комунального закладу 

"Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" 
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  Диплом ІII ступеня 

Колпак Анастасія - учениця 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Білавенко Руслана - учениця 9 класу Красносілківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

Локшина Діана - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Майстренко Даріна - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Лоточинська Марина - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Морозова Катерина - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№9 - спеціалізована школа" Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

Добровольська Альона - учениця 9 класу загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Калінка Євгеній - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховний комплекс "Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів            

№ 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий 

юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Зінченко Наталія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Холодовська Наталія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Ковтун Тетяна  - учениця 10 класу Петрокорбівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа              

I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області 
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Іщенко Анастасія - учениця 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Лисак Антон - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів          

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Сподіна Анастасія - учениця 10 класу загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Токар Дар’я  - учениця 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Вищепан Олексій - учень 11 класу Великоандрусівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Липкан Дмитро - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів          

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Омельченко Єлизавета - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів          

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

   
 


