
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
31 січня 2013року                     м. Здолбунів            № 24 

 

Про внесення доповнень та змін до наказу  

відділу освіти від 21 січня 2013 року № 15 

«Про виплату стипендій голови 

районної державної адміністрації 

переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових навчальних предметів, 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук, переможцям ІІІ етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика» 

 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 

31 січня 2013 року № 42 «Про внесення доповнень та змін  до розпорядження 

голови районної державної адміністрації 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 Малої  

академії наук, переможцям ІІІ,  ІV етапів Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика»,  

н а к а з у ю:   

 

     1. Відокремленому підрозділу - централізована бухгалтерія відділу освіти 

здійснити виплату стипендій голови райдержадміністрації учням-переможцям 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика: 

     - Атаманюк Вікторії, учениці 7 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області, - у 

розмірі 80 гривень; 

     - Шмендель Марті, учениці 8 класу Здолбунівської гімназії Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, - у розмірі 100 гривень; 

     - Цицурі Вікторії, учениці 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради Рівненської області, - у розмірі 

100 гривень; 



     - Карпінчук Вікторії, учениці 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради Рівненської області, - у 

розмірі 120 гривень; 

     - Барановській Олені, учениці 10 класу Здолбунівської гімназії 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, - у розмірі 120 гривень 

(відповідно до абзацу 11 пункту першого розпорядження голови 

Здолбунівської районної державної адміністрації від 31 січня 2013 року № 42 ). 

     2. Скасувати виплату стипендій голови райдержадміністрації учням 

Здолбунівської гімназії Піщалюку Едуарду та Яремчук Марії у зв’язку з 

вибуттям їх на навчання за межі району. 

     3. Призначені стипендії виплачувати з січня 2013 року по травень 2013 року. 

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти З.Вітень. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                            В.Бондарчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


