
Міністерст о ос іти і науки України 
Ль і ська національна академія мистецт  

ПРОТОКОЛ № 15 
засідання Стипендіальної комісії 

Ль і ської національної академії мистецт  
 ід 07.11.2017 р.

На засіданні Стипендіальної комісії були присутні:
Шафран P.C., проректор з науко о-педагогічної роботи JIHAM, заступник голо и 

Стипендіальної комісії
Яці  P.M., проректор з науко ої роботи,
Шукатка Н.Й., голо ний бухгалтер,
Шумський І.П., декан факультету ОМіР,
Студницький P.O., декан факультету Дизайн,
Шмагало Р.Т., декан факультету ІТМ,
Кусько Г.Д., декан факультету ДПМ,
Шеремета Б.А, заступник голо и студентського само ряду ання JIHAM 
Зятик Б.М. член студентського само ряду ання 
Мат ійчук О.С. член студентського само ряду ання 
Когут Н.В. член студентського само ряду ання.

1. Про призначення обласних премій студентам  ищих на чальних закладі ;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

1 .1. СЛУХАЛИ:
Про призн чення студент м ЛНАМ обл сної премії імені В’ячесл в  Чорновол 

для студентів вищих н вч льних з кл дів, вст новленої розпорядженням голови
Львівської обл сної держ вної  дміністр ції від 01Л1.2017 р. № 1035/0/5-17 «Про
призн чення обл сних премій для студентів вищих н вч льних з кл дів у 2017 році».

Виступили: Шафран P.C. з інформацією про порядок призначення обласної премії імені 
В’ячесла а Чорно ола згідно з чинним Положенням; декани факультеті  з рекомендаціями 
конкретних кандидатур з числа студенті .

УХВАЛИЛИ:
На підста і Положення про обласні премії, зат ердженого розпорядженням голо и 

обласної держа ної адміністрації  ід 3 листопада 2008 року № 1234/0/5-08 «Про обласні 
премії для студенті   ищих на чальних закладі »; розпорядження голо и Ль і ської 
обласної держа ної адміністрації  ід 01.11.2017 р. № 1035/0/5-17 «Про призначення обласних 
премій для студенті   ищих на чальних закладі  у 2017 році» призначити обласну іменну 
премію імені В’ячесла а Чорно ола наступним студентам ЛНАМ:

1. Шийці Володимиру Ів новичу, студенту 4 курсу з  ОР «б к л вр», к федри
гр фічного диз йну (ф культет Диз йн);

2. Ортинській Соломії Ром нівні, студентці 3 курсу з  ОР «б к л вр», к федри
художнього скл  (ф культет декор тивно-прикл дного мистецтв ).

Підста а: Службо і подання декані  факультеті  Дизайн та ДПМ.
 езультати голосування:
“ЗА” — 9, “ПРОТИ’’ —  немає, “УТРИМАЛИСЯ’’ —  немає 

II. СЛУХАЛИ:
Про призн чення студент м Львівської н ціон льної  к демії мистецтв обл сної

премії Облдерж дміністр ції т  обл сної р ди, розпорядженням голови Львівської



обл сної держ вної  дміністр ції від 01.11.2017 р. № 1035/0/5-17 «Про призн чення
обл сних премій для студентів вищих н вч льних з кл дів у 2017 році».

Виступили: Шафран P.C. з інформацією про порядок призначення обласної премії 
Облдержадміністрації та обласної ради згідно з чинним Положенням; декани факультеті  з 
рекомендаціями конкретних кандидатур з числа студенті .

УХВАЛИЛИ:
На підста і Положення про обласні премії, зат ердженого розпорядженням голо и 

обласної держа ної адміністрації  ід 3 листопада 2008 року № 1234/0/5-08 «Про обласні 
премії для студенті   ищих на чальних закладі »; розпорядження голо и Ль і ської 
обласної держа ної адміністрації  ід 01.11.2017 р. № 1035/0/5-17 «Про призначення обласних 
премій для студенті   ищих на чальних закладі  у 2017 році» призначити обласну премію 
Облдержадміністрації та обласної ради наступним студентам ЛНАМ:

1. М ртинчук Олені Володимирівні, студентці 3 курсу з  ОР «б к л вр»,
к федри історії і теорії мистецтв  (ф культет Історії і теорії мистецтв );

2. Слівко В лентині Сергіївні, студентці 4 курсу з  ОР «б к л вр», к федри
монумент льного живопису (ф культет обр зотворчого мистецтв  і рест вр ції).

Підста а: Службо і подання декані  факультеті  ІТМ та ОМіР.

 езультати голосування:
“ЗА” —  9, “ПРОТИ” —  немає, “УТРИМАЛИСЯ” —  немає

III. СЛУХАЛИ:
Про призн чення студент м ЛНАМ обл сної іменної премії імені Героя Укр їни

Борис  Возницького для студентів вищих н вч льних з кл дів, вст новленої
розпорядженням голови Львівської обл сної держ вної  дміністр ції від 01.11.2017 р. №
1035/0/5-17 «Про призн чення обл сних премій для студентів вищих н вч льних
з кл дів у 2017 році».

Виступили: Шафран P.C. з інформацією про порядок призначення обласної премії імені 
Героя України Бориса Возницького згідно з чинним Положенням; декани факультеті  з 
рекомендаціями конкретних кандидатур з числа студенті .

УХВАЛИЛИ:
На підста і Положення про обласні премії, зат ердженого розпорядженням голо и 

обласної держа ної адміністрації  ід 3 листопада 2008 року № 1234/0/5-08 «Про обласні 
премії для студенті   ищих на чальних закладі »; розпорядження голо и Ль і ської 
обласної держа ної адміністрації  ід 01.11.2017 р. № 1035/0/5-17 «Про призначення обласних 
премій для студенті   ищих на чальних закладі  у 2017 році» призначити обласну іменну 
премію імені Героя України Бориса Возницького:

М ртиненко Д р’ї  Сергіївні, студентці 3 курсу з  ОР «б к л вр», к федри
рест вр ції творів мистецтв  (ф культет обр зотворчого мистецтв  і рест вр ції).
Підста а: Службо е подання декана факультету ОМіР.

 езультати голосування:
“ЗА” — 9, “ПРОТИ” —  немає, “УТРИМАЛИСЯ” — немає

2. Кусько Г.Д. По ідомила про чотирьох студенті , які  чаться за ОР «спеціаліст» на 
факультеті ДПМ та про призначення їм академічної стипендії на 2 місяці (січень-лютий).



Шук тк  Н.Й. По ідомила про потребу уточнення дат призначення стипендій у графіку 
на чального процесу.

Ш фр н P.C. Про пере ірку та уточнення отриманої інформації. Питання перенести на 
наступний раз.

УХВАЛИЛИ: Інформ цію прийняти до відом .


