
 

 

УКРАЇНА  
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови районної державної адміністрації 

 
27 листопада 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, 
переможцям ІІІ, ІV етапів  
Міжнародного конкурсу 
з української мови 
 імені Петра Яцика 
 
 

Керуючись статтею 22 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Указом Президента України від 30 вересня 2010 року 
№926/2010 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні”, розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 
від 27 грудня 2010 року № 616 “Про обласну програму роботи з обдарованою 
молоддю на 2011-2014 роки”, розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 03 лютого 2011 року № 49 “Про районну програму роботи з 
обдарованою молоддю на 2011-2014 роки” та з метою підвищення престижу 
освіти і науки в районі, матеріальної підтримки обдарованої молоді :  
     1. Заснувати, починаючи з 2012 року, 30 щорічних стипендій 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 і ІV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика у розмірах : 
 

 
Зареєстровано в Здолбунівському 
районному управлінні юстиції  
 
11 грудня 2012 року за № 4/198 
 

 



 

 
 

Державний рівень : 
І місце – 160 грн. 
ІІ місце – 140 грн. 
ІІІ місце – 130 грн. 

Обласний рівень: 
І місце – 120 грн. 
ІІ місце – 100 грн. 
ІІІ місце – 80 грн. 

     2. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій 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, 
ІІІ і ІV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 
     3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації щороку, при 
розробці проектів районного бюджету, передбачати додаткові бюджетні 
асигнування, необхідні для виплати стипендій 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 і ІV етапів 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  
     4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 01 жовтня 2009 року № 500 “Про стипендії голови 
районної державної адміністрації призерам 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 імені 
Петра Яцика”, зареєстроване у Здолбунівському районному управлінні юстиції 
13 жовтня 2009 року за № 12/178.  
     5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
голови районної державної адміністрації Сидорню В.М. 
 

 
 

 
       Голова адміністрації       В.Шуль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови  
районної державної  
адміністрації 
27 листопада 2012 № 678 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок призначення стипендій 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 
імені Петра Яцика 

 
1. Стипендії голови районної державної адміністрації призначаються 

переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових 
навчальних предметів, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, переможцям 
ІІІ, ІV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика та з метою морального заохочення, матеріальної підтримки 
обдарованих учнів, які своїми результатами у навчанні засвідчують 
високий рівень освіти в районі. 

2. Стипендії голови районної державної адміністрації призначаються 
строком на один навчальний рік за рекомендацією колегії відділу освіти 
районної державної адміністрації тим переможцям Всеукраїнських 
олімпіад з базових навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та 
переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика, які є учнями навчальних закладів району і проживають на 
території району. 

3. Зазначені стипендії виплачуються щомісяця, починаючи з 1 вересня 
поточного року, за рахунок коштів районного бюджету на освіту. 

4. Стипендіату одночасно може бути призначено не більше однієї стипендії 
голови районної державної адміністрації. 

 
Зареєстровано в Здолбунівському 
районному управлінні юстиції  
 
11 грудня 2012 року за № 4/198 
 

 



 

 
 

5. Виплата стипендії голови районної державної адміністрації може 
припинитися за рекомендацією колегії відділу освіти  районної державної 
адміністрації на підставі подання керівників навчальних закладів, у 
випадку порушення стипендіатом навчальної дисципліни, від’їзду на 
навчання за кордон та за межі району на постійне проживання. 

6. У разі отримання стипендіатом державної допомоги, призначеної 
відповідно до законодавства, розмір стипендії не зменшується. 

7. Встановити розміри стипендій : 
Республіканські заходи  

І місце – 160 грн. 
ІІ місце – 140 грн. 
ІІІ місце – 130 грн. 

Обласні заходи : 
І місце – 120 грн. 
ІІ місце – 100 грн. 
ІІІ місце – 80 грн. 
 
 
 

 
Перший заступник голови райдержадміністрації         В.Сидорня  
 
 
 

 


