
 

 

 

 

 

від «16» березня 2020 року        № 207 – од 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження списків переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з географії 

та екології 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 

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», 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 рішень журі III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії та екології 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії й екології та нагородити дипломами  

I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1 – 2. 

2. Контроль за виконанням даного 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 2 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

______________2020  №_____ 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 

 

Диплом I ступеня 

 

МИРОНЕНКО 

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

КОНОНЕКО  

Іван Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий 

ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області»; 

ЧОРНОІВАНЕНКО 

Ірина Вікторівна 

- учениця 10 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

КОРНІЄНКО 

Ольга Григорівна 

 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Боківський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Долинської районної ради»; 

ЦАРЕНКО 

Софія Сергіївна 

- учениця 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області.  

 

Диплом IІІ ступеня 

 

ЦЕЛУЙКО 

Катерина 

Олександрівна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Кущівська 

гімназія Міської ради міста Кропивницького»; 

ДАВИДОВА 

Вікторія Сергіївна 

- учениця 10 класу Михайлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області;  

КЛИМКІВ 

Євгеній Назарович 

- учень 10 класу Підлісненської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об'єднання № 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

 

 



2                                          Продовження додатка 2 

 

ДРАБ  

Микола Іванович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

БРУШНЕЦЬКИЙ 

Владислав 

Олександрович 

- учень 11 класу Могильненського ліцею 

Гайворонської районної ради Кіровоградської 

області; 

ДЕМЕНТЬЄВ 

Євгеній Ігорович 

- учень 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Петрівського району Кіровоградської 

області. 

 

 


