
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 
10 квітня 2014 року         м.Здолбунів         № 83 
 
 
 
Про внесення змін до наказу 
відділу освіти райдержадміністрації 
від 14.03.2014 № 52 
 
 

Відповідно до Положення про відділ освіти  Здолбунівської  районної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Здолбунівської районної державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, 
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, зі змінами (затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та враховуючи 
лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 №1/9-115 „Про 
порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013–2014 навчальному 
році»,наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.02.2014 
№ 117 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області у 
2013-2014 навчальному році»,від 08.04.2014 № 221 «Про внесення змін до 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.12.2014 № 
117,наказу відділу освіти райдержадміністрації від 14.03.2014 № 52 «Про 
порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2013-2014 
навчальному році», 

 
  НАКАЗУЮ: 
 



        1.Внести зміни до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 14 
березня 2014 року № 52 «Про порядок закінчення навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах району у 2013-2014 навчальному році»: 
 
      Пункт 1.3. наказу викласти в такій редакції : 
«Забезпечити проведення державної підсумкової атестації з математики         
(алгебра,геометрія) для випускників 9-х класів 02 червня 2014 року» 
        
      Пункт 2.2. наказу викласти у такій редакції : 
 «Здійснити перевірку письмових робіт претендентів на отримання свідоцтва 
з відзнакою та нагородження Золотою або Срібною медаллю у терміни: 

- українська мова 9 клас - 14 червня 2014 року 
- математика 9 клас – 03 червня 2014 року 
- українська мова та література 11 клас – 24 травня 2014 року 
- математика 11 клас – 27 травня 2014 року» 

        
        2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
В.о. начальника відділу                                                                        А.Демедюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Погоджено 
 
юрисконсульт                                                                                     І.Кухарчук 


