
 

 

 

 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                         Н А К А З 

25 березня 2021 року                                                                                   № 6 

м. Вінниця 

 
 

Про підсумки проведення Конкурсу  

студентських проектів податкових реформ  

серед здобувачів освіти коледжів і технікумів   

Вінницької області 
  
З метою виявлення талановитих студентів, надання їм можливості 

самореалізації, підвищення податкової грамотності студентів, спонукання їх до 

творчого пошуку та самостійної роботи, в заочному форматі був проведений 

Конкурс студентських проектів податкових реформ серед здобувачів освіти 

коледжів та технікумів Вінницької області (далі Конкурс).  

В Конкурсі взяли участь 7 студентів з 6 навчальних закладів серед коледжів 

і технікумів Вінницької області: 

- Вінницький технічний коледж; 

- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

- ВСП «Могилів-Подільський фаховий технологічний коледж ВНАУ»; 

- ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»; 

- Іллінецький державний аграрний коледж; 

- Калинівський технологічний фаховий коледж; 

 

Підсумки Конкурсу наступні (додаток 1): 

1 місце 

Ведибіда Марина – студентка Вінницького технічного коледжу. 

 

2 місце 

Жуковський Владислав – студент Вінницького технічного коледжу. 

3 місце 

Мочалова Надія – студентка «ВСП Могилів-Подільський фаховий 

технологічний коледж ВНАУ»; 



 

 

Казімір Анна – студентка «ДВНЗ Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж». 

Виходячи з підсумків проведення конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Ради директорів: 

1.1 Студентів, які зайняли призові місця: 

І ступеня: Ведибіду Марину – студентку Вінницького технічного коледжу. 

ІІ ступеня: Жуковського Владислава – студента Вінницького технічного 

коледжу. 

ІІІ ступеня: Мочалову Надію – студентку «ВСП Могилів-Подільський 

фаховий технологічний коледж ВНАУ»; 

Казімір Анну – студентку ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж». 

2. Нагородити грамотами Ради директорів: 

2.1 Викладачів, студенти яких зайняли призові місця в Конкурсі. 

- Українець Наталю Василівну – викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

- Щегоцьку Наталю Миколаївну – викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

- Чорненьку Людмилу Григорівну –  викладача ВСП «Могилів-Подільський 

фаховий технологічний коледж ВНАУ»; 

- Присяжнюк Таїсію Василівну – викладача ДВНЗ «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж». 

3. Нагородити подяками Ради директорів: 

3.1 Членів оргкомітету конкурсу: 

 Голову оргкомітету: Домінського Олега Станіславовича – к.п.н., доцента, 

директора Вінницького технічного коледжу. 

 Членів оргкомітету: 

Кукурудзяк Лесю Василівну – голову обласного методичного об'єднання 

викладачів економічних і фінансових дисциплін коледжів і технікумів 

Вінницької області, ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

Попову Олену Олександрівну – завідувача фінансово-економічним 

відділенням, Вінницький технічний коледж; 

Щегоцьку Наталю Миколаївну – викладача дисципліни «Податкова 

система», Вінницький технічний коледж; 

Українець Наталю Василівну – викладача дисципліни «Податкова система», 

Вінницький технічний коледж; 

Алексєєнко Олександру Анатоліївну – викладача економічних дисциплін, 

Вінницький технічний коледж. 



 

 

3.2 Членів журі Конкурсу: 

Голову журі: Суржикова Миколу Андрійовича – начальника Головного 

управління Державної податкової служби у Вінницькій області. 

Членів журі: 

Індик Наталю Миколаїівну, головного державного податкового інспектора 

відділу комунікацій ГУ ДПС у Вінницькій області. 

Александрович Тетяну Джурівну, головного державного податкового 

інспектора відділу комунікацій ГУ ДПС у Вінницькій області. 

4. Адміністрації вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати 

здійснити матеріальне та моральне заохочення студентів, що зайняли призові 

місця та викладачів, які їх підготували. 

5. Оголосити подяку начальнику ГУДФС у Вінницькій області 

Осмоловському Руслану Васильовичу та колективу відділу комунікацій ГУДФС 

у Вінницькій області за сприяння, підготовку, організацію, технічне 

забезпечення та допомогу у проведенні Конкурсу студентських проектів 

податкових реформ. 

6. Оголосити подяку за сприяння, підготовку, організацію, технічне 

забезпечення та допомогу в Конкурсі студентських проектів податкових реформ 

серед здобувачів освіти коледжів та технікумів Вінницької області: 

- адміністрації Вінницького  технічного коледжу; 

- викладачам, студенти яких взяли участь в Конкурсі. 

 

 

 

Голова Ради директорів  

коледжів і технікумів 

Вінницької області                        О. С. Домінський 
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