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Про склад стипендіальної комісії

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 
“Деякі питання стипендіального забезпечення” та з метою вирішення питань щодо 
призначення та позбавлення стипендій, надання матеріальної допомоги студентам, 
аспірантам та докторантам університету

НАКАЗУЮ:

1. Утворити стипендіальну комісію університету у складі:

Голова комісії: Цепенда І.Є. -  ректор;

Заступник голови комісії: Шинкарук Я.І. -  проректор з науково- 
педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку;

Секретар комісії: Бей І. Ю. -  аспірант І року навчання;

Члени комісії-:
Михайлишин Г.Й. -  проректор з науково-педагогічної роботи;
Шарин С.В. -  проректор з науково-педагогічної роботи;
Григорів О.О. -  головний бухгалтер;
Блаженко Т.В. -  начальник юридичного відділу;
Голубовська Н.В. -  начальник планово-фінансового відділу;
Запухляк Р.І. -  начальник навчально-методичного відділу;
Билиця Я.Т. -  декан факультету іноземних мов;
Благун І.С. -  декан економічного факультету;
Васильєва В.А. -  директор навчально-наукового юридичного інституту; 
Великочий B.C. -  декан факультету туризму;



Гасюк І.M. -  декан фізико-технічного факультету;
Грицан A.B. -  директор навчально-наукового інституту мистецтв;
Голод Р.Б. -  декан факультету філології;
Гоян І.М. -  декан філософського факультету;
Кланічка В.М. -  декан факультету природничих наук;
Кугутяк М.В. -  декан факультету історії, політології і міжнародних 
відносин;
Москаленко Ю.М. -  директор Івано-Франківського коледжу;
Нагорняк M. М. -  директор Інституту післядипломної освіти та 
довузівської підготовки;
Пилипів В.М. -  декан факультету математики та інформатики;
Плекан Ю.В. -  директор Коломийського навчально-наукового інституту; 
Рега О.С. -  декан педагогічного факультету;
Яців Я.М. -  декан факультету фізичного виховання і спорту;
Буній М.П. -  студент факультету іноземних мов;
Ганущак М.А. -  студент фізико-технічного факультету;
Гірна Х.М. -  студент інституту післядипломної освіти та довузівської 
підготовки;
Дюк Н.С. -  студент факультету фізичного виховання і спорту;
Зіневич Ю.М. -  студент факультету філології;
Зубик Любомир -  член студентського сенату університету, студент 
факультету історії, політології та міжнародних відносин;
Клим’юк Ю.-С. -  студент навчально-наукового інституту мистецтв;
Комар Віталій -  голова профкому студентів університету, студент 
факультету туризму;
Креховецький Іван -  голова студентського сенату університету, студент 
факультету історії, політології та міжнародних відносин;
Кузів М.Р. -  студент навчально-наукового юридичного інституту;
Лозяк Ю.М. -  студент педагогічного факультету;
Луканюк І.В. -  студент факультету туризму;
Мудрик Галина -  член профкому студентів університету, студент фізико- 
технічного факультету;
Негрич А.Г. -  студент Івано-Франківського коледжу;
Осипчук М.М. -  докторант І року навчання;
Петровська М.М. -  студент економічного факультету;
Ребега 1.1. -  сенатор факультету математики та інформатики;
Родзінська І.Л. -  студент філософського факультету;
Сапіга І.М. -  студент факультету історії, політології та міжнародних 
відносин;
Сараєва А.П. -  студент факультету природничих наук;
Стрельченко І. О. -  студент Коломийського навчально-наукового інституту; 
Турчин Ірина -  член студентського сенату університету, студент факультету 
історії, політології та міжнародних відносин;
Шевчук Михайло -  член профкому студентів університету, студент 
факультету математики та інформатики.



2. Затвердити Положення про стипендіальну комісію (додаток 1).
3. Утворити стипендіальні робочі групи структурних підрозділів універси
тету (додаток 2).
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор І.Є. Цепенда

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи / f Г.Й. Михайлишин

( \)Проректор з науково-педагогічної роботи ^____У С.В. Шарин

Проректор з науково-педагогічної роботи^
та соціально-економічного розвитку Я.І. Шинкарук


