
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу» 

 

 

НАКАЗ 

 

Від 09 лютого 2017 р.   м. Рівне    № 22-н 

 

Про призначення академічної  

стипендії студентам денного відділення 

за результатами осінньо-зимової заліково- 

екзаменаційної сесії і рейтингової відомості  

студентів 2016-2017 н. р. 

 

Керуючись Постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1050 «Про порядок 

призначення і виплати стипендії», Постановою КМ України від 28 грудня №1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів», Постановою КМУ від 28 грудня №1047 «Про розміри 

стипендій у державних та комунальних закладах, наукових установах» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» згідно рейтингової відомості, І курс 

1. Мосійчук Катерині Валеріївні, середній бал 7.70 

2. Топоровій Юлії Володимирівні, середній бал 7.53 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Туристичне обслуговування» згідно рейтингової відомості, І курс 

1. Сафоніку Іллі Ігоровичу, середній бал 7.30 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Готельно - ресторанна справа» згідно рейтингової відомості, І курс 

1. Музиці Софії Володимирівні, середній бал 7.93 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Облік і оподаткування» згідно рейтингової відомості, І курс 

1. Кантоніст Анжелі Олександрівні, середній бал 7.60 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Бухгалтерський облік» згідно рейтингової відомості, ІІ курс 



1. Трохимчук Надії В'ячеславівні, середній бал 4.10 

2. Сасько Вікторії Миколаївні, середній бал 4.00 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Бухгалтерський облік» згідно рейтингової відомості, ІІІ курс 

1. Опанасець Світлані Валеріївні, середній бал 4.17 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Фінанси і кредит» згідно рейтингової відомості, ІІІ курс 

1. Воловодик Ірині Олександрівні, середній бал 4.13 

2. Кухарчук Марії Юріївні, середній бал 4.13 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Фінанси і кредит» згідно рейтингової відомості, ІІ курс 

1. Сидорук Юлії Олегівні, середній бал 4.06 

2. Драганчуку Артуру Сергійовичу, середній бал 4.00 

 

 Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Ресторанне обслуговування» згідно рейтингової відомості, ІІ курс 

1. Дмитрук Дар'ї Романівні, середній бал 4.37 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Виробництво харчової продукції» згідно рейтингової відомості, ІІІ курс 

1. Кедрук Ользі Вадимівні, середній бал 4.4 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Виробництво харчової продукції» згідно рейтингової відомості, ІІІ курс 

1. Лясковець Оксані Василівні, середній бал 4.36 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Товарознавство і комерційна діяльність» згідно рейтингової відомості, ІІІ курс 

1. Ніколайчук Світлані Василівні, середній бал 4.35 

2. Васильчук Олені Миколаївні, середній бал 4.33 



Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Виробництво харчової продукції» згідно рейтингової відомості, ІІ курс 

1. Хмирову Денису Сергійовичу, середній бал 4.23 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Харчові технології» згідно рейтингової відомості, І курс 

1. Ташлякович Альоні Іванівні, середній бал 7.43 

 

Призначити академічну стипендію (ординарну) студентам спеціальності 

«Товарознавство і комерційна діяльність» згідно рейтингової відомості, ІІ курс 

1. Мартинюку Андрію Миколайовичу, середній бал 4.15 

 

ІІ. Бухгалтерії провести оплату з січня місяця. 

 

 

 

 

 

 

Директор ДВНЗ РКЕБ                                          В.П. Романчук 

 

 

 

 

 

 


