
 

 

 
 

 

 
 
 

         25    лютого            20                                                                               152-од 

 

 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з правознавства  

у 2019/2020 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2019 р.  

№ 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у                        

жовтні 2020 року», від 19.11.2019 р. № 851-од «Про внесення змін до наказу від        

01.10.2019 р. № 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та 

у жовтні 2020 року», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від                        

13.09.2019 року № 665-од, 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. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ     

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


 

 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністації 

25.02.2020  № 152-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства 
 

Диплом I ступеня 
 

ФІЛІПЧЕНКОВА 

Аліна Михайлівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕЛЕСЬКО 

Єлизавета Романівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ПОНОМАР Ярослава 

Станіславівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

Диплом IІ ступеня 
 

САВЧЕНКО Сергій 

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу «Михайлівське 

навчально-виховне об'єднання» Олександрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

ШИЛО Аліна 

Віталіївна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ФІЛОНЕНКО 

Катерина Вікторівна 

- учениця 10 класу загальноосвітньої школи                       

I-III ступенів №5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

КЛИМУК Ірина 

Дмитрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад                          

І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад 

«Лісова казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження додатка  

 

Диплом IІІ ступеня 
 

ДУБОВИК Микита 

Денисович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

КАЗАНЦЕВА 

Олександра Віталіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

ЛЕЛЕКА Світлана 

Станіславівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

МАНДЕБУРА Ілля 

Олександрович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області;  

НИКОЛЮК Богдан 

Васильович 

- учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

ЖУРБА Назарій 

Вікторович 

- учень 10 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області; 

КАЛАШНІКОВА 

Анастасія Миколаївна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

СТОЛЯРЧУК Марія 

Романівна 

- учениця 10 класу Златопільської гімназії                            

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

ТАБУНЕЦЬ Юлія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Бережинського закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Кропивницької 

районної ради; 

СЕРГІЄНКО Катерина 

Павлівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради». 

 

 

 
 


