
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

10 вересня  2012 року              м.Здолбунів        № 258-к 
 

 

Про оголошення подяки 

 

 На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації  від 

30 липня 2012 року №422 «Про план районних заходів з підготовки та 

відзначення 21-ї річниці незалежності України» та наказу відділу освіти від 6 

серпня 2012 року № 170 «Про план районних заходів з підготовки та відзначення 

21-ї річниці незалежності України в закладах освіти району» у навчальних 

закладах відбулися заходи та урочистості. Організовано проведено районні 

заходи. 

 Виходячи з вищевикладеного,  

наказую: 

 

1. Оголосити подяку за організовану підготовку та проведення заходів з нагоди 

21-ї річниці незалежності України: 

- головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Рудько І.М.; 

- методистам районного методичного кабінету Паламар Н.В., Грициній Є.Б.; 

- керівникам навчальних закладів міста, їх заступникам з виховної роботи та 

методистам: 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 - Себастянській О.М., 

Кондратюк К.А.; 

Здолбунівської гімназії – Гнатюку І.Г., Кирилюк І.П.; 

Здолбунівської загальноосвітньої школа  І-ІІІ ступенів  № 3 – Ковальчук Л.Є., 

Сахно С.В.; 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 4 – Панасюк Л.А., 

Нетикші Т.Л.; 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 5 – Рудик Ж.М., 

Ткачук О.Г.; 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 6 – Мельничуку П.Ф., 

Середюк Н.В. 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І ступеня  № 7 – Панчук В.Я., 

Ковальчук О.Я.; 

дошкільного навчального закладу  „Дзвіночок”– Климюк Г.П., Куркіній І.В.; 

дошкільного навчального закладу  „Ладоньки”– Назаренко Т.Л., Денисюк Т.О.; 



дошкільного навчального закладу „Усмішка”– Кадлубіцькій Ж.В., Лабі Н.Г.; 

дошкільного навчального закладу  „Грайлик” – Давидюк О.Ф, Кузьміч І.М.; 

дошкільного навчального закладу „Чебурашка”– Пасько Л.М., Василюк С.І.; 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва – Бондарчук Л.О., 

Сульжик О.М.; 

Здолбунівської районної станції юних техніків – Дяченку С.П., Пашинській Т.П.; 

 

- за участь у конкурсі «Ми талановиті»:  

Соловей І.В – керівнику гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва; 

Левчук А.О. - керівнику гуртка різьби по дереву Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва; 

Чубаєвській В.В. - керівнику  студії «Палітра» Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва; 

Дмитрук І.А. - керівнику гуртка  «Технічна естетика» Здолбунівської районної станції 

юних техніків; 

Грушицькому С.Б. - керівнику гуртка  судномоделювання  Здолбунівської районної 

станції юних техніків; 

Стернійчуку Н.О. та Барану О.М. – гурток «Повітряні змії» Здолбунівської районної 

станції юних техніків; 

Климчик О.П. – учителю Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

Тишковій І.М. – учителю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 

Венгерському В.Л. – керівнику гуртка «Спас» Мізоцького будинку дітей та молоді; 

Кізіму А.І. – керівнику гурту  «Барвінок» Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3; 

Нагорній О.Ю. – учителю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

 

2. Подяку озвучити на нараді керівників навчальних закладів. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти н а заступника начальника відділу 

освіти Вітень З.В. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                      В. М. БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 


