
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

 20 червня  2014 року            м.Здолбунів       № 131 
 

 

Про затвердження рішення колегії 

відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації 

 

 Керуючись Положенням про колегію відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 14 березня  2007 року № 108,  

наказую: 

 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від  17 червня 2014 року, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу та рішень колегії залишаю за собою. 

 
 

 

 

 

В.О.НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ                                          А.ДЕМЕДЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

 

головний спеціаліст       З.Вітень 

 

 

Погоджено: 

 

юрисконсульт        І.Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

20.06.2014. № 131 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

17 червня 2014 року  протокол  № 3 
 

Про результативність управлінської  

діяльності керівного складу закладів  

освіти щодо проведення державної  

підсумкової атестації та організованого  

закінчення 2013-2014 навчального року 

 

Заслухавши інформацію в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації  

А.Демедюка «Аналіз результативності управлінської діяльності керівного складу 

закладів освіти щодо проведення державної підсумкової атестації та організованого 

закінчення 2013-2014 навчального року», колегія 

 УХВАЛЮЄ: 
1. Визнати задовільною роботу навчальних закладів щодо підготовки та проведення 

державної підсумкової атестації.  

                                                                                                                  

2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити проведення 

контролю за підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації. 

                                                                                                                 Щорічно 

3. Районному методичному кабінету забезпечити методичний супровід з питання 

підготовки та проведення державної підсумкової атестації. 

                                                                                                                Постійно 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

4.1. Забезпечити виконання листів Міністерства освіти і науки України, наказів 

управління освіти і науки обласної державної адміністрації, відділу освіти районної 

державної адміністрації.   

                                                                                                                 Постійно  

4.2. Забезпечити ведення шкільної документації відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження інструкції з ведення 

ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів». 

                                                                                                                  Постійно 

 

      

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

20.06.2014. № 131 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

17 червня 2014 року  протокол  № 3 

 

Про районну програму з обдарованою  

молоддю на 2011-2014 роки», результативність  

участі школярів у ІІ етапі конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт Малої академії  

наук та ІІІ етапі олімпіад з базових дисциплін 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Глущук Н.О., завідувача 

райметодкабінету, про хід виконання розпорядження голови РДА від 03.02.2011 №49 

«Про районну програму з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки», 

результативність участі школярів у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук та ІІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, на виконання 

розпоряджень голови від 03.02.2011 №49 «Про районну програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2011-2014 роки», від 27 листопада 2012 року №678 «Про 

стипендії голови районної державної адміністрації переможцям ІІ 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», колегія відділу освіти райдержадміністрації 

УХВАЛЮЄ:: 

 

1. Встановити стипендії голови райдержадміністрації за наслідками ІІІ етапу 

олімпіад з базових дисциплін 2013-2014 навчального року, конкурсу-захисту  

науково-дослідних робіт учнів членів МАН у 2013-2014 навчальному році та 

конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика учням загальноосвітніх навчальних 

закладів згідно з списком, що додається. 

З вересня 2014 року  

 

2. При встановленні розміру стипендії голови районної державної адміністрації  

керуватись Положенням  про порядок призначення  стипендій (п.7), затвердженим 

розпорядженням голови РДА 27 листопада 2012 року№678 та зареєстрованим в 

управлінні юстиції 11 грудня 2012 року №4/198. 

Щорічно 

 

3. Підготувати проект розпорядження голови РДА про призначення стипендій.   

Серпень-вересень 2014 року 

 

 



Додаток  

до наказу відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

20.06.2014. № 131 

 

Список 

учнів переможців ІІ (ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН в Рівненській області  

у 2013-2014 навчальному році 

 

1. Жданюк Євген, учень 9 класу Здолбунівської гімназії, секція «Мультимедійні 

системи, навчальні та ігрові програми», (ІІІ місце); 

2. Бухало Михайло, учень Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» секція «Інформаційні системи, бази 

даних та системи штучного інтелект», (ІІІ місце); 

3. Ярошенко Анна, учениця 10 класу Здолбунівської гімназії, секція 

«Правознавство», (ІІ місце); 

4. Мельник Анна, учениця Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії», (ІІІ місце); 

5. Никитюк Діана, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» секція «Журналістика»  (ІІ місце); 

6. Філонюк Віталій, учень10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» секція «Геологія, геохімія та 

мінералогія» (ІІІ місце); 

7. Горчак Ольга, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», секція «Зоологія, ботаніка» (ІІІ місце); 

8. Попов Владислав. Учень 9класу Здолбунівської гімназії, секція «Екологія» (ІІІ 

місце); 

9. Решко Юлія, учениця 10 класу Здолбунівської гімназії , секція «Російська мова» 

(ІІ місце); 

10. Бігун Любов, учениця 10 класу Дерманського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Українська література» (ІІІ 

місце); 

11. Цицура Вікторія, учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, секція «Українська література» (ІІІ місце); 

12. Панасюк Юліана, учениця 9 класу Здолбунівської гімназії, секція «Світова 

література» (ІІІ місце). 

 

 

Список  

учнів переможців обласного етапу конкурсу з української мови 

ім. П. Яцика у 2013-2014 навчальному році 

 

1. Каштан Вікторія, учениця 4 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець обласного етапу конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика (ІІІ місце). 

 



Список  

учнів переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів 

у 2013-2014 навчальному році. 

 

1. Лук’янчук Мар’яна,  учениця 8 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (біологія ІІ місце); 

2. Кіпранишин Максим, учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів ( біологія ІІІ місце, географія І місце, хімія ІІ місце, математика ІІ місце); 

3. Грищук Юрій, учень 9 класу Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (біологія ІІІ 

місце); 

4. Шатало Владислав, учень 9 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів 

(біологія ІІ місце, англійська мова ІІ місце );  

5. Пашко Олеся, учениця 8 класу, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів 

(географія ІІ місце); 

6. Семенченко Юрій,  учень 9 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад із навчальних предметів (географія ІІІ місце); 

7. Фрідріх Віктор , учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (географія ІІІ місце); 

8. Філонюк Віталій, учень 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад із навчальних предметів (географія І місце); 

9. Гайналій Юлія , учениця 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів№6, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів 

(хімія ІІІ місце); 

10. Ємельянова Ксенія, учениця 8 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (українська мова і 

література,  ІІІ місце); 

11. Попов Владислав, учень 9 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (німецька мова ІІІ місце); 

12. Горчак Ольга, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад із навчальних предметів (українська мова і література ІІ місце); 

14. Кравчук Денис, учень 10 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (історія І місце, основи 

правознавства  ІІ місце); 

15. Жданюк Євген, учень 10 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (інформатика  ІІ місце); 

16. Маринін Сергій, учень 9 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (інформатика   ІІ місце); 



17. Турчинський Юрій, учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (фізика ІІІ місце, астрономія ІІ місце); 

19. Пилипчук Іван,  учень 7 класу Здолбунівської гімназії, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (математика ІІ місце); 

20. Бухало Михайло, учень 8 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад із навчальних предметів (математика ІІІ місце); 

21. Небрончук Максим, учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (трудове навчання ІІІ місце); 

22. Сябер Юлія, учениця 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (трудове навчання І місце); 

23. Стрільська Марія, учениця 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (російська мова ІІ місце); 

24. Демко Дана, учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів (російська мова І місце); 

25. Федорук Олександр, учень 9 класу, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів 

(інформаційні технології І місце); 

26. Шмендель Марта, учениця 9 класу Здолбунівської гімназії переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (англійська мова, ІІ місце). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

20.06.2014. № 131 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

17 червня 2014 року  протокол  № 3 

 
Дотримання чинного законодавства про освіту  

адміністраціями Новосілківської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів та дошкільного навчального  

закладу “Барвінок”  Новосілківської сільської ради. 

 

 
Заслухавши інформація  Демедюка А.М., в.о. начальника відділу, та Вітень Зої 

Володимирівни, головного спеціаліста,  про дотримання чинного законодавства про 

освіту адміністраціями Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та 

дошкільного навчального закладу “Барвінок ” Новосілківської сільської ради колегія  

УХВАЛЮЄ: 

 

1. Відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації забезпечити контроль за 

дотриманням чинного  законодавства про освіту керівниками навчальних закладів. 

Постійно 

2. Керівникам Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та 

дошкільного навчального закладу “Барвінок” Новосілківської сільської ради 

забезпечити виконання рекомендацій та пропозицій, висвітлених у актах 

атестаційної експертизи навчальних закладів, в повному обсязі. 

Відповідно до термінів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

20.06.2014. № 131 

 

Рішення  

колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 

17 червня 2014 року  протокол  № 3 

 
Про хід виконання районної програми 

розвитку фізичної культури і спорту   

в Здолбунівському районі на 2014-2016 роки 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації Рудько І.М. «Про хід виконання районної програми розвитку 

фізичної культури і спорту  в Здолбунівському районі на 2014-2016 роки», колегія  

 УХВАЛЮЄ: 
1.Звіт про хід виконання районної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2014-2016 роки» взяти до відома. 

 

 2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1.  вжити заходів щодо консолідації зацікавлених сторін у вирішенні питань 

подальшого розвитку фізичної культури і спорту; 

постійно 

 

2.2. продовжити роботу щодо широкого висвітлення у засобах масової 

інформації питань розвитку фізичної культури та спорту, популяризації здорового 

способу життя; 

постійно 

 

2.3. здійснювати роботу щодо залучення коштів від спонсорських та 

благодійних організацій для реалізації заходів Програми. 

постійно 

 
 
 


