
нАкАз
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВIТИ I НАУКИ

кIровогрАдськоi оБ^Асноi дЕр?IrАвноi АдмIнIстрАцII
вiд" t6" о|иr7t4. ZОЩроrg, Ng/4Ц

м.Кропивницький

Про пiдсумки обласного етапу
ВсеукраiЪського фестивалю -
конкурсу <<Молодь обирае здоровrя>>

На викоНаннЯ нак€вУ департаМенту освiти i науки облдержадмiнiстрацiТвiД 27 травнЯ 2021 р. j\b 1ВZ-оД i ПрО проведеннЯ обласного етапу
всеукратнського фестивалю - конкурсу <молодь обирае здоров'я>> з l0 по2З червнЯ 202| рокУ комун.tльним позашкiльним навчаJrьним закладом
<кiровоградський обласний центр дитячот та юнацькоi творчостi>> проведено
обласниЙ етаП ВсеукраiЪ."*оiО фестива.пю-конкурсу кМолодь обирае
здоров'яu (далi - Фестиваль) - заочно.

За пiдсуМкамИ Ko'Kypc'oi програми та на пiдставi рiшення журi

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями та призерами обласного етапу
всеукраiнського фестивалю конкурсу <молодь обирас здоров'я>) та
нагородИти .Щипломами департаменту освiти i науки облдержадмiнiсiрацiТ:

У номiнацii <Лiтературно-музично-спортивна мiнi-композицiя>>:
дппломом I сryпеня - команду <Нова генерацiя) комунаJIьного закладу

<Щентр дитячоi та юнацькоi творчостi> БЪбр""ец"кЬТ MicbKoT рад;Кропивницького району КiровоградськоТ областi, 
- 
керiвник - чЕрнIенко

Юлiя Олександрiвна;
дипломОм II ступеня - команду <ЗЩОРоВо) комун€lJIьного закладу

позашкiльноI осв_iти <олександрiвський центр дитячоi та юнацькоТ творчостii>
ОлександрiвськоI селищноi ради Кропивнrцuпо.о району КiровогрЬдськоТ
областi, керiвник - мIд(Алюк Ната-гriя Володимирiвна;

дипломОм III ступеня - команду <Iмiдж) закладу загальноТ середньоТ
освiти <<Успенська заг€шьноосвiтня школа I-Ш ступенiв>> онуфрiТвськоТ
селищнОi радИ ОлексанДрiйськогО району КiровоградськоТ областi, керiвник -
САЛАНГIНА Галина IBaHiBHa.

У номiнацil вiкторина <Що я знаю про здоровий спосiб життя?>>
дипломом I ступеня - тIрпАК Анну Юрiiвну, учасницю команди(ЗДОРОво> комун€rпЬного закладу позашкiльноi освiти <<Олександрiвський

центр дитячоi та юнацькоi творчостi> Олександрiвськот селищноi рuд"
ýПОЦВltЦЬКЧД.о,"r8sftFянNо.оБj,ря"р-.о,ош,адськоi областi, керiвник михАлюк
п аТ€LП 1Я Б олоД}t{ffiиi]&ТOii'
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дипломом II ступеня - волоШинУ Анастасiю IBaHiBHy, учасницюкоМанди <Формула здоров'я) Навчально-виховного кOмплексу((заг€Lпьноосвiтнiй навчальний заклад I-Ш ступенiв J'& l9-дошкiльнийнавчалtьний заклаД <<Лiсова казкa>) Олександрiйськоi MicbKoT РадиКiровогРадськоi областi, керiвниК - БудкО ольга Володимирiвна;
дипломом III ступеня - Бояр Марину Сергiiвну,, у"u.*rrцю команди<Енергiя> комунаJIьного закладу <Новгородкiвський навч€шьно-виховнийкомплекс iMeHi заслуженого вчителя Украrни П.Ф. Козуля <<Загальноосвiтняшкола I-Ш ступенiВ дошкiльний навчаrrьний заклад) НовгородкiвськотселищнОi рuди Кропивницького району КiровоградськоТ областi, керiвник -КУРIЛЕНКО HiHa IBaHiBHa;
_ лСовЕнкА Владислава Костянтиновича, учасника команди<HiKo Побузького центру дитячоi та юнацькоТ творчостi Побузькоt селищноТ

ради Голованiвського району Кiровоградськоi облъстi, *.pi"""n - Лiсовенкоольга Павлiвна.
У номiнацil <<Фотографiii> :

дипломоМ I ступенЯ лIсовЕнкА Владислава Костянтиновича:,
учасника командИ <HiKU Побузького центру дитячоТ та юнацькоi творчостi
ПОбУЗЬКОi СеЛИЩНОi РаДИ ГОлованiвського Йо", Кiровоградськот областi, за
фотороботу <Подруги)), керiвник - лIсовЕнко ольга Павлiвна.

дипломОм II ступеня - нIкуЛIНУ Слизавету Василiвну, вихованкуевроклубУ <Клiо> закладу заг€UIьноТ середньоi освiти <<УспенськазагаJIьноосвiтня школа I-Ш ступенiв>> онуфрiТвськоi селищноi радиолдександрiйського_району Кiровоградськот оолйi, за фотороботу <полiт>,керiвник - САЛАНГIНА Галина IBaHiBHa.
дппломом III ступеня - еРМАКОВИtI Оксану IBaHiBHy, вихованку
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таки кориснiше!!!>,
керiвник - КУТеПОВА HiHa Борисiвна;

- двоезЕрськУ Анну ОлексiiЪну, учасницю команди кФормула
здоров'я) навч€шьно-виховного комплексу <загальноосвiтнiй навчальний
злаклаД I-Ш ступенiв J\Ъ 19-дошкiльний навча-пьний заклаД <<Лiсова кЕ}зка))
Олександрiйськоi мiськоi Ради КiровоградськоТ областi, за фотороботу nPy*
без меж>, керiвник - БУ.ЩКо ольга Володимирiвна.

У номiнацil <Плакатп)>:
дипломом I ступеня - ковАлЪ Оксану !митрiвну, вихованку студiТ

образотВорчогО мистецтВа <Юнi похiтонiвцi> Субоrцi"."пЪ.о центру дитячоIта юнацЬкоi творчостi Суботцiвськоi сiльськоi ради Кропивницького районуКiровогРадськоi_ч9gт:1 .u роботу - <Здорова нацiя - мiцна держава!>>,керiвник - РЕБЕДАЙЛО Василь Iванович;
- CMIPHOBY ЛiЛiЮ МИХайЛiвнУ, вихованку гуртка кМистецтво

краси) комун€rлЬного закJIадУ <Будинок дитячоТ творчостi> КетрисанiвськоТ
сiльськоi радИ КропивНицькогО району Кiровоградськоi областi, за роботу
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СВiй ЧаС - займайся спортом), керiвник - риБдчук маргарита

дипломОм II сryпеня - олIЙнИК Альону СергiiЪну, здобувачку освiтинавч€lJIъно-виховного комплексу кЗагальноосвiтнiИ навчальний закладI-Ш ступенiв J\b 19-дошкiльний навчальний заклад <<Лiсова к€Lзкa>)ОлексанДрiйськоТ MicbKoT ради КiРовогрuд.r*от областi, за роботу <Здоровiемоцii важливi>>, 
:"J:"_""" - БУДКО Ольга Воrrод"rирiвна;- вАЙдлIХ Антона Штеффеновича, вихованця Ар, - студiТ<<Яскрава> комун€tльногО закладУ позашкiльноТ освiтИ <<олександрiвський

центр дитячот та юнацькот творчостi> олександрiвськоi селищноi радиКропивНицькогО районУ Кiровоградськоi областi, за роботу <Тобi комфортнийпростiр вiртуаrrьний? Та це загроза справжня i реа.пьна>, керiвникFIAKOTEHKO Вiкторiя Василiвна;
дипломом III ступеня - ЛIСНrк Iрину олександрiвну, ЛIСнЯкАнастасiЮ ОлексанДрiвну, вихованок ryртка <Народна творчiсть>>комун€tлЬного закладу <Новгородкiвський навч€Iльно - виховний комплексiMeHi заслуженого вчителя Украiни П.Ф.козуля (заг€шьноосвiтня школа I - IIIступенiВ - дошкiЛьниЙ навч€шьний заклад> Новгородкiвськоi селищноi радиКропивницького. району Кiровоградськоi областi, за роботу <Щiти УкраТниобираюТь здоров'я>>, керiвник - КУРIлЕнкО HiHa IBaHiBHa;- лЕПсъкУ Ольгу евгенiвну, вихованку гуртка образотворчого

МИСТеЦТВа <Ма-ГlЬВD) КОМУНЕUIЬного закJIаду <Петрiвсuп"и центр дитячоi таюнацькОТ творчОстЬ ПеТрiвськоi селищнОi' ради Олексанлрiйського районукiровоградськот областi, за роботу <здоровий спосiб життя), керiвникгривА Тетяна Степанiвна.

_ 2. Про Умови та термiни проведення
Фестива-гtю буде повiдомлено додатково.

з, Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальникавiддiлУ дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi освiти управлiннядошкiльноi, загальноТ середньоi, позашкiльноТ освiти та фiнансовогозабезпечення департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацiТ ЯНКУЛ
Свiтлану.

ВсеукраiЪського етапу

Ельза ЛЕЩЕНКОЩиректор департаменту


