
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «06» березня 2017 року    № 153 

 

м. Кропивницький 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки 

у 2016/2017 н.р. 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2016 р.  

№ 699 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2016/2017 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 р. № 423, та на підставі рішення 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки і нагородити дипломами I-III ступенів осіб, 

визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                              В. ТАБОРАНСЬКИЙ 
  

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


Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

06.03.2017  № 153 

 

Список переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 

 

Диплом I ступеня 

Ткаченко Олександр - учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Бублик Єгор - учень 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

 

Диплом II ступеня 

 

Туз Юлія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Козка Олексій - учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Скрипник Катерина - учениця 11 класу Веселівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Вихрист Віолетта - учениця 11 класу Кетрисанівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

Ромасько Іван - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 



 

 

Диплом III ступеня 

 

Тимошевська Альона - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Гусак Владислава - учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Куцерда Анастасія - учениця 10 класу Побузької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області;  

Кузнецова Катерина - учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Єнакі Віталій - учень 11 класу Новгородківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів 

– центр довузівської підготовки» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Томишев Дмитро - учень 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Щербина Дмитро - учень 11 класу навчально-виховного об'єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - 

ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Скляр Дмитро - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – 

спеціалізована школа II ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Бовдур Антон - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – 

спеціалізована школа II ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Гордієнко Святослав - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 



«Ліцей інформаційних технологій – 

спеціалізована школа II ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Кабатова Анна - учениця 11 класу загальноосвітньої школи I-

III ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області;  

Бодюл Кирило - учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Згінник Ірина - учениця 11 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Соколова Любов - учениця 11 класу навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум - 

спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

Кондаурова Анастасія - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат-школа мистецтв). 

 


