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Про склад стипендіальної 
комісії ТФК ЛНТУ

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 933 від 
01.09.2021 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047» та № 1050 від 
28.12.2016 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) та 
«Положення про призначення і виплати стипендій здобувачам освіти ТФК 
ЛНТУ» (протокол педагогічної ради від 29.06.2022 р. №10)

НАКАЗУЮ:
1. Створити стипендіальну комісію на 2022-2023 н.р. у складі:

Голови комісії -  ГЕРАСИМЧУКА Олега Олександровича -  
директора коледжу;

Заступника голови комісії -  БОЖИД АРНІК А Тараса 
Вікторовича -  заступника директора з НВР;

Членів комісії:
БУСНЮК Світлани Володимирівни -  заступника директора з НР; 
АНДРОЩУК Інни Ігорівни -  заступника директора з НВР; 
ШАВИРІНОЇ Євгенії Іванівни -  головного бухгалтера; 
ДАНИЛЮК Ірини Вікторівни -  завідувача відділення; 
КПІАНОВСЬКОГО Романа Олександровича -  завідувача

відділення;
ІЛЮШИК Ольги Іванівни -  методиста;
ЩУДЛЮК Марії Олегівни -  соціального педагога;
ДАВИДЮК Оксани Степанівни -  голови первинної
профспілкової організації студентів;
ОЗІНОВИЧА Володимира Олександровича -  в. о. голови Ради 

здобувачів освіти;



ВАВРЕПЧУКА Максима Ігоровича -  члена Ради здобувачів 
освіти;

СИРОВАТКИ Софії Андріївни -  члена Ради здобувачів освіти;
БОРИСЮКА Олександра Івановича -  члена Ради здобувачів 

освіти;
ГОМОНА Богдана Михайловича -  члена первинної 

профспілкової організації студентів;
ФІЛЮК Дарини Романівни -  члена первинної профспілкової 

організації студентів;
СВИРИДЮК Тетяни Юріївни -  члена первинної профспілкової 

організації студентів;
СТЕПЮКА Олександра Андрійовича -  члена первинної 

профспілкової організації студентів.
2. Стипендіальній комісії у своїй роботі керуватися постановою 

Кабінету Міністрів України № 933 від 01.09.2021 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 
грудня 2016 р. № 1047», постановою Кабінету Міністрів України № 1050 від 
28.12.2016 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) та 
«Положенням про призначення і виплати стипендій здобувачам освіти ТФК 
ЛИТУ».

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора з НР БУСНЮК С. В.

Директор Олег ГЕРАСИМЧУК


