
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Восьма сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 08 липня 2021 № 509-8/2021 

село Пасічна  
 

Про нагородження Премією 
Пасічнянської сільської ради 
найкращих учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти 

 

 

Відповідно до рішення Пасічнянської сільської ради від 28 травня 2021 
року № 268-6/2021 «Про Стипендії та Премії Пасічнянської сільської ради», 
Положення про Премію Пасічнянської сільської ради найкращим учасникам 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, враховуючи результати зовнішнього 
незалежного оцінювання за 2021 рік, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Нагородити Премією Пасічнянської сільської ради найкращих 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти у розмірі 5000,00 грн. за кожен 
предмет згідно з додатком до даного рішення; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М.М.Михайлюк). 
 

 

 

Сільський голова                                                                         Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 08.07.2021 №509-8/2021«Про 
нагородження Премією Пасічнянської 
сільської ради найкращих учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої 
освіти» 

Список учнів, 

нагороджених Премією Пасічнянської сільської ради найкращим 
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

№ 
п/п 

Прізвище 
ім’я по 

батькові 

Кількість 
предметів, 

результат 
ЗНО з 

яких 190 і 
більше 

балів 

Назва предметів, 
результат 

Місце 
проживання 

Заклад освіти, 
який 

закінчили 

Сума 
премії 
(грн.) 

1 

Гавринюк 

Аліна 

Богданівна 

4 

Українська мова 
та література -

193.0 

Історія України-

196.0 

Математика-196.0 

Географія-190.0 

с. Пасічна 

Надвірнянський 
ліцей 

«Престиж» 

20 000 

2 

Максимюк 

Анастасія 

Андріївна 

3 

Українська мова 
та література-

194.0 

Математика-192.0 

Біологія-196.0 

с. Пнів 

Надвірнянський 
ліцей 

«Престиж» 

15 000 

3 

Томин 

Софія 
Василівна 

2 

Українська мова 
та література-

193.0 

Математика-192.0 

с. Пнів 

Надвірнянський 
ліцей 

«Престиж» 

10 000 

4 

Кричовська 

Юліана 

Іванівна 

1 
Історія України-

194.0 
с. Пнів 

Надвірнянський 
ліцей 

«Престиж» 

5 000 

5 

Миньо 

Катерина 

Михайлівна 

1 
Українська мова-

190.0 
с. Пнів 

Пнівський ліцей 
Пасічнянської 
сільської ради 

5 000 

6 

Сенатович 

Вероніка 

Василівна 

1 Математика -192.0 с. Пнів 

Надвірнянський 
ліцей 

«Престиж» 

5 000 

 

Начальник Управління  
освіти, культури, молоді та спорту  
Пасічнянської сільської ради                                                      Надія ТИМЧУК 


