
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
віп 27. 09.Z018 м. Івано-Франківськ № ЇЄ 2 / Є83-к

Про призначення стипендії 
голови облдержадміністрації 
та голови обласної ради 
студентам вищ их навчальних  
закладів

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації та 
обласної ради від 19.12.2017 року № 784/894-р «Про затвердження 
Положення про призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних 
закладів», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції 
в Івано-Франківській області 20.12.2017 року за №108/1440, пункту 4.17 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 42-2/2015 
(зі змінами), враховуючи рішення комісії із встановлення стипендії голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих 
навчальних закладів (протокол засідання комісії із встановлення стипендії 
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних закладів від 07.09.2018 року № 2):

1. Призначити стипендію голови обласної державної адміністрації та 
голови обласної ради студентам закладів вищої освіти, які здобувають 
освітній ступінь бакалавра або магістра, згідно з додатком 1, та студентам 
закладів вищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, згідно з додатком 2.

2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації (В. Кімакович) забезпечити щомісячну виплату 
стипендії за рахунок коштів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини 
на 2016-2023 роки (підпрограма 4 «Обдаровані діти», пункт 4.17).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (В. Кімакович).
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4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації І. Пасічняка та першого 
заступника голови обласної ради В. Гладія.



Д одаток 1
до розпорядження
облдержадміністрації
та обласної ради
в ід 2 7 03,201$№ 6Р 62/С<83-р

Список
студентів закладів вищ ої освіти, які здобуваю ть освітній ступінь  

бакалавра або магістра та яким призначено стипендію голови 
обласної держ авної адміністрації та голови обласної ради

№
з/п

П різвищ е, ім ’я, по 
батькові студента

Назва закладу вищ ої освіти

1. Бухало
Андрій Андрійович

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу

2. Гуцол
Богдан Олександрович

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»

3. Дерев’янко 
Ольга Романівна

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»

4. Корнута
Юлія Володимирівна

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу

5. Криховецька 
Аліна Михайлівна

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу

6. Мишко
Віталій Миколайович

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу

7. Сав’як
Назар Васильович

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

8. Семченко
Владислав Анатолійович

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»

9. Сухоручко
Володимир Васильович

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

10. Хемій
Марія Михайлівна

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

Директор департаменту освіти  
науки та молодіжної політики  
облдержадміністрації Віктор Кімакович



Д одаток 2
до розпорядження
облдержадміністрації
та обласної ради
від 2?.03.2018 №  ! C89-f±

Список
студентів закладів вищ ої освіти, які здобуваю ть освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та яким призначено  
стипендію голови обласної держ авної адміністрації 

та голови обласної ради

№
з/п

П різвищ е, ім ’я, по 
батькові студента

Назва закладу вищ ої освіти

1. Градюк
Світлана Олексіївна

Івано-Франківський коледж
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

2. Грицюк
Каріна Михайлівна

Надвірнянський коледж Національного 
транспортного університету

3. Дроздов
Володимир Андрійович

Івано-Франківський коледж фізичного 
виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України

4. Люльчак
Мар’яна Романівна

Івано-Франківський коледж
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

5. Маринчук 
Ярослава Ігорівна

Івано-Франківський коледж Львівського 
національного аграрного університету

6. Маркович 
Аліна Романівна

Івано-Франківський коледж
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

7. Нижникевич 
Ярина Ярославівна

Івано-Франківське музичне училище 
імені Дениса Січинського

8. Романів
Сніжана Ігорівна

Івано-Франківський базовий медичний 
коледж

9. Слободяник 
Михайло Зіновійович

Коледж електронних приладів Івано- 
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу

10. Юрківська 
Ольга Ярославівна

Івано-Франківський базовий медичний 
коледж

Директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації / / f /  "'/  Віктор Кімакович



УКРАЇНА

ІВА Н О -Ф РАН КІВС ЬКА ОБЛАСНА Д Е Р Ж А В Н А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2Л. 03. ZD18  м.Івано-Франківськ № 3>__________

Про ліцензування освітньої діяльності 
у сфері дош кільної освіти

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, 
“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", “Про ліцензування видів господарської діяльності”, постанов 
Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 “Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 
10 травня 2018 року № 347 “Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187”, розпорядження 
облдержадміністрації від 22 серпня 2017 року № 498 “Про організацію 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської 
області” та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії з ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської області від 
25 вересня 2018 року (протокол № 3):

1. Видати Приватному закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Первісток» (ідентифікаційний код 42071587) ліцензію на провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти.

2. Приватному закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Первісток» 
внести плату за видачу ліцензії на рахунок територіального органу 
Державного казначейства. Код відомчої ознаки -  40 (обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації). Код бюджетної 
класифікації за доходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідадбногЬ виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної п о л і т и ю ї  облдержадміністрації 
(В. Кімакович). /  /

4. Контроль за виконанням розпорядженні поюгасти на заступника 
голови облдержадміністрації І. Пасічняка. /  /

Голова обласної 
державної адміністрації Олег Гончарук


