
 

 

 

 

 

          18_   березня_                22                                                                                                                 77-од 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з економіки   

у 2021/2022 н.р. 

 

На виконання наказів директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.10.2021 року №254-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських  

олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 року», від 

29.12.2021 року № 345-од «Про внесення змін до наказу від 01.10.2021 року 

№ 254-од "Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні  

2022 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 економіки  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки та нагородити дипломами I-III ступенів  

осіб, визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації ТАБОРАНСЬКОГО 

Володимира.  

 

 

 

  Директор департаменту                                                    Ельза ЛЕЩЕНКО 

  

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


 

Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки Кіровоградської 

обласної військової адміністрації 

18 березня 2022 № 77-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з економіки 

 

Диплом I ступеня 
 

КОТЕНКО 

Дар’я Романівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЄРЬОМЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

МАНДЕБУРА 

Ілля Олександрович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад  

I-III ступенiв №19 - дошкiльний навчальний 

заклад "Лiсова казка" Олександрiйської мiської 

ради Кiровоградської областi. 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 

 

ПРОШАЧЕНКО 

Валерія Аркадіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - 

центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

СОСНОВСЬКА 

Марія Євгеніївна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Ліцей 

"Науковий" Міської ради міста Кропивницького». 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

МАКАРЕНКО 

Анна Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

   



 

2                              Продовження додатка 

 

ТКАЧЕНКО 

Дар’я Василівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Ліцей 

"Науковий" Міської ради міста Кропивницького»; 

ТЕОЗІОГЛО 

Софія Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - ЗНЗ 

І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрiйської 

мiської ради Кiровоградської областi. 

 


