
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
21 січня 2013 року                      м. Здолбунів            № 15 
 
Про виплату стипендій 
голови районної державної 
адміністрації переможцям  
ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 
з базових дисциплін, ІІ етапу 
конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт МАН  
та переможцям ІІІ етапу  
Міжнародного конкурсу з  
української мови ім. П.Яцика 
 
     З метою підвищення престижу освіти і науки в районі, морального і 
матеріального заохочення талановитої молоді, створення умов для здобуття нею 
освіти в навчальних закладах області та на виконання розпоряджень голови 
районної державної адміністрації від 27.11.2012 року № 678 «Про стипендії 
голови районної державної адміністрації переможцям ІІІ та ІV етапів 
Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ, ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 
наук України , переможцям ІІІ, ІV етапів Міжнародного конкурсу з української 
мови та літератури ім. П.Яцика», зареєстрованого в Здолбунівському районному 
управлінні юстиції 11 грудня 2012 року за № 4/198, від 14 січня 2013 року № 14 
«Про призначення стипендій голови районної державної адміністрації 
переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних 
предметів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН, переможцям ІІІ, ІV етапів Міжнародного конкурсу з української 
мови ім. П.Яцика», 
наказую:  
     1. Відокремленому підрозділу – централізована бухгалтерія відділу освіти та 
бухгалтеріям шкіл міста здійснити виплату стипендій голови районної 
державної адміністрації таким учням: 
     - Чурі Андрію, учневі 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6, - у розмірі 120 гривень; 
     - Петрук Тетяні, учениці 11 класу Здолбунівської гімназії,  - у розмірі 120 
гривень; 



     - Кондратюк Єлизаветі, учениці 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, - у розмірі 80 гривень; 
     - Філонюку Віталію, учневі 9 класу Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів, - у розмірі 130 гривень; 
     - Гнатюк Ірині, учениці 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6, - у розмірі 80 гривень; 
     - Гецун Ользі, учениці 11 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Власенко Марині, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Печончик Ірині, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Горчак Ользі, учениці 9 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”, - у розмірі 100 гривень; 
     - Барановській Олені, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Кириєвській Тамарі, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Гайдук Наталії, учениці 11 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Кравчуку Денису, учневі 9 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 130 
гривень; 
     - Матвійчуку Олександру, учневі 11 класу Уїздецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, - у розмірі 80 гривень; 
      - Демчишиній Аліні, учениці 9 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”, - у розмірі 80 гривень; 
     - Степанюку Олександру, учневі 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, - у розмірі 120 гривень; 
     - Никитюк Діані, учениці 9 класу Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів, -  у розмірі 100 гривень; 
     - Гомонюк Антоніні, учениці 11 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Піщалюку Едуарду, учневі 11 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 100 
гривень; 
     - Шимкуте Юлії, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Шевчуку Олександру, учневі 11 класу Здовбицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, - у розмірі 100 гривень; 
     - Садовському Богдану, учневі 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, - у розмірі 80 гривень; 
     - Лук’янчук Наталії, учениці 10 класу Дерманського навчально-виховного 
комплексу  “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія”,- у розмірі 100 гривень; 
     - Човпило Максиму, учневі 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3, - у розмірі 80 гривень; 
     - Нетикші Євгенії, учениці 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4, - у розмірі 80 гривень; 



     - Яремчук Марії, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії, - у розмірі 80 
гривень; 
     - Яремчук Юлії, учениці 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4, - у розмірі 80 гривень; 
     - Онищук Руслані, учениці 11 класу Дерманського навчально-виховного 
комплексу  “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія”, - у розмірі 80 гривень. 
     2. Призначені стипендії виплачувати з січня 2013 року по травень 2013 року 
за рахунок коштів районного бюджету на освіту. 
     3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 
Т.в.о. начальника відділу                                                               З.Вітень 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


