
 
УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

                       Н А К А З  
 

______________                                         Вінниця                                                № ________  
 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

трудової акції «Кролик» 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

від 24.02.2021 № 54 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

«Кролик»» в березні 2021 року на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів 

проведено обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Кролик» (далі – Акція). 

У даному заході взяли участь 10 здобувачів освіти з 5 загальноосвітніх та 2 

позашкільних навчальних закладів з 5 ОТГ: Ямпiльської мiської територіальної громади, 

Бершадської міської територіальної громади, Тульчинської міської територіальної 

громади, Літинської  селищної  територіальної громади, Оратівської селищної 

територіальної громади. 

Виходячи з вищевказаного та підсумкових протоколів засідань журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців та призерів Акції, педагогів, які підготували 

переможців та призерів, що додаються. 

2. Відзначити Почесною грамотою Департаменту гуманітарної політики 

облдержадміністрації здобувача освіти переможця обласного етапу Всеукраїнської 

трудової акції «Кролик» - Франчук Олександру, здобувач освіти 6 класу Мазурівської ЗШ 

І-ІІ ст., вихованку гуртка «Знавці тварин» Тульчинської станції юних натуралістів 

Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського району та педагога, який 

підготував, Івасюк Олесю Михайлівну, керівника гуртка Тульчинської станції юних 

натуралістів Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського району. 

3. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (Драгомирецька О.А.): 

3.1. Нагородити дипломами обласної станції юних натуралістів здобувачів освіти 

призерів Акції. 

3.2. Нагородити грамотами обласної станції юних натуралістів педагогів, які 

підготовили призерів Акції, відповідно списку, що додається. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту 

гуманітарної політики 

обласної державної адміністрації                            Олександр МЕЛЬНИК 

 

 



 
Заступник директора Департаменту 

гуманітарної політики – начальник 

управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Буняк В. 

 

Лісогурська Т. 

Стахова А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу 

Всеукраїнської трудової акції «Кролик» 

 

І місце Франчук Олександра, здобувач освіти 6 класу Мазурівської ЗШ І-ІІ 

ст., вихованка гуртка «Знавці тварин» Тульчинської станції юних 

натуралістів Тульчинської міської територіальної громади 

Тульчинського району 

ІІ місце Паланська  Тетяна, здобувач освіти 6 класу ЗШ І-ІІІ ступенів с. Чагів 

Оратівської селищної  територіальної громади Вінницького району 

ІІІ місце 

 

Плахотна Крістіна, вихованка гуртка  «Біологія людини», Бершадської 

СЮН Бершадської міської ради, здобувач освіти 9 класу Бирлівської 

ЗЗСО І-ІІ ст Бершадської міської територіальної громади 

Гайсинського району 

Фьодорова Емілія, здобувач освіти 9 класу філії ЗСО І-ІІ ст. с. 

Цекинівка ОНЗЗЗСО І-ІІІ ст. с. В. Кісниця Ямпільської міської  

територіальної громади Могилів-Подільського району 

Мазуренко Юлія , здобувач освіти 7 класу Дяковецького НВК (СЗШ І-

ІІІ ст. – ЗДО)ім. М.П.Стельмаха Літинської селищної  територіальної 

громади Вінницького району 

Старовір   Максим, здобувач освіти 8-Б класу Літинської СЗШ  І-ІІІ ст. 

№ 1 Літинської селищної територіальної громади Вінницького району 

 

 
Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики обласної  

державної адміністрації           Т. Лісогурська 
 

 
Директор обласної станції  

юних натуралістів       О. Драгомирецька 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

педагогів, які підготовили призерів  

обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Кролик» 

 

1. Масненко Катерина Петрівна ЗШ І-ІІІ ступенів с. Чагів Оратівської селищної 

територіальної громади Вінницького району. 

2. Гонтарук Галина Микитівна, керівника гуртка Бершадської СЮН Бершадської 

міської територіальної громади Гайсинського району. 

3. Сизотченко Галина Олександрівна, вчитель біології та природознавства філії ЗСО 

І-ІІ ст. с. Цекинівка ОНЗЗЗСО І-ІІІ ст. с. В. Кісниця Ямпільської міської 

територіальної громади Могилів-Подільського району.  

4. Вовчок Марія Михайлівна, вчитель біології Дяковецького НВК (СЗШ І-ІІІ ст. – 

ЗДО)ім. М.П.Стельмаха Літинської селищної територіальної громади Вінницького 

району. 

5. Пушненко Людмила Леонідівна, вчитель біології Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1 

Літинської селищної  територіальної громади Вінницького району. 

 

 

 
Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики обласної  

державної адміністрації           Т. Лісогурська 
 

 
Директор обласної станції  

юних натуралістів       О. Драгомирецька 
 

 

 

 
  

 


