
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №815-11/2021 

с. Пасічна 

 

Про Стипендію Пасічнянської сільської 

ради за високі досягнення у навчанні, 

спорті, науково-дослідницькій 

діяльності, літературі та мистецтві 

 

 

Розглянувши клопотання Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Пасічнянської сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», 

рішенням Пасічнянської сільської ради від 28.05.2021 № 268-6/2021 «Про 

Стипендії та Премії Пасічнянської сільської ради» сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Призначити з 01.07.2021 року до 30.06.2022 року щомісячні Стипендії 

Пасічнянської сільської ради за високі досягнення у навчанні, спорті, науково-

дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві відповідно до Списку 

стипендіатів згідно з додатком до даного рішення. 

2. Здійснювати виплату Стипендій та Премій за рахунок коштів бюджету 

Пасічнянської сільської територіальної громади, передбачених у видатках на 

освіту та культуру. 

3. 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 15.11.2021 

№815-11/2021 «Про Стипендію 

Пасічнянської сільської ради за високі 

досягнення у навчанні, спорті, науково-

дослідницькій діяльності, літературі та 

мистецтві» 

 

 

Список стипендіатів 

1. Гавринюк Аліна Богданівна – студентка першого курсу Національного 

університету «Львівська політехніка» (випускниця 2021 року Надвірнянського 

ліцею), реєстрація місця проживання – с. Пасічна. 

2. Генюк Богдана Іванівна – студентка другого курсу ОС «Магістр» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (випускниця 

2016 року Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків. 

3. Лахва Роксолана Степанівна – студентка другого курсу ОС «Магістр» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (випускниця 

2016 року Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків. 

4. Шпинта Христина Володимирівна – студентка другого курсу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (випускниця 2020 року Надвірнянського 

ліцею), реєстрація місця проживання – с. Пасічна. 

5. Шпинта Надія Володимирівна – студентка четвертого курсу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (випускниця 2018 року Надвірнянського 

ліцею), реєстрація місця проживання – с. Пасічна. 

6. Депутат Денис Богданович – студент другого курсу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (випускниця 2020 року 

Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – с. Пасічна. 

7. Лавринович Анна Іванівна – студентка другого курсу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (випускниця 2020 року 

Надвірнянського ліцею), реєстрація місця проживання – смт. Битків. 

8. Дубінська Вероніка Василівна – студентка першого курсу ОС «Магістр» 

Львівського національного університету імені Івана Франка (випускниця 2017 

року Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст.), реєстрація місця проживання – с. Стримба. 

9. Грицюк Володимир Васильович – студент третього курсу  Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (випускниця 2019 року Надвірнянського ліцею), реєстрація місця 

проживання – с. Пнів. 

10.  Смеречук Адам Миколайович – студент третього курсу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (випускниця 2019 року Надвірнянського 

ліцею), реєстрація місця проживання – с. Максимець (проживає в смт. 

Делятин). 



11. Котулич Іванна Василівна - студентка другого курсу Львівського 

національного університету ім. І. Франка, реєстрація місця проживання – с. 

Пнів. 

12. Ткачук Василь Васильович - студент третього курсу 

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника, реєстрація місця 

проживання – с. Пнів вул. Битківчик, 9 а. 

 

 

 

Начальник Управління 

освіти, культури, молоді та спорту                                             Надія ТИМЧУК 

 

 

 

 

 


