
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

18 липня 2016 року         Здолбунів    № 121  
 

Про попередню оплату товарів, 

робіт і послуг, що  закуповуються  

за бюджетні кошти 

 

 

На виконання постанови КМУ від 23 квітня 2014 року № 117 “Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти” 

 

Н а к а з у ю : 

 

1. Дозволити підвідомчим загальноосвітнім начальним закладам та 

установам проводити попередню оплату : 

1.1. За постачання  електроенергії: 

- Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській гімназії Здолбунівської районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівській загальноосвітній школі  І ступеня № 7 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здовбицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області ; 

- Будеразькій загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області ; 

- Дерманському  навчально-виховному комплексу “загальноосвітня школа І 

ступеня –гімназія” Здолбунівської районної ради Рівненської області; 

- Ступнівському навчально-виховному комплексу  “загальноосвітня  школа 

І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей”  Здолбунівської районної ради  Рівненської 

області; 



- Бущанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

- Білашівському навчально-виховному комплексу: загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів, дошкільному навчальному закладу Здолбунівської  районної ради   

Рівненської області; 

- Глинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області; 

- Спасівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області; 

- Гільчанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області; 

- Уїздецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області; 

- Копитківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської  

районної  ради Рівненської області; 

Мізоцькому  навчально-виховному комплексу  “загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів – ліцей”  Здолбунівської районної ради Рівненської області; 

- Новомощаницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Івачківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів  Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

- Кунинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

- Новосілківському навчально-виховному комплексу “загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів-дошкільному навчальному закладу” Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Миротинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- П’ятигірській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів  Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

- Новомильській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Маломощаницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Старомощаницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської  

районної ради Рівненської області; 

- Суємській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської  районної  

ради Рівненської області; 

- Здолбунівському районному методичному кабінету Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- Здолбунівському районному центру творчості дітей та юнацтва  

Здолбунівської районної ради Рівненської області; 

- Відокремленому підрозділу – централізованій бухгалтерії відділу освіти 

Здолбунівської   районної   державної  адміністрації. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу                                                Л. Карпенко 



 

Наказ підготував : 

 

заступник головного  бухгалтера                                        Р.В. Лисничук                                                                       

 

 

 

Погоджено :          

 

Головний бухгалтер                                                               Г.З. Соботницька 

  

                 

 

 

 


