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УКРАЇНА

ІВ А Н О -Ф РА Н К ІВС ЬК А  О БЛ А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ

Про присудження обласної
педагогічної премії
імені М ирослава Стельмаховича

Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Ф ранківщини на 
2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року 
№ 42-2/2015 (зі змінами), Положення про обласну педагогічну премію, 
затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 
20.09.2002 року № 705, зареєстрованим в Івано-Ф ранківському обласному 
управлінні ю стиції 02.10.2002 року за № 72/667, зі змінами, затвердженими 
розпорядженням обласної державної адміністрації від 01.09.2003 року 
№ 802, зареєстрованим в Івано-Ф ранківському обласному управлінні 
юстиції 25.09.2003 року за №  43/727, та згідно з протоколом засідання 
комісії з призначення обласної педагогічної премії імені М ирослава 
Стельмаховича від 20.10.2020 року:

1. Затвердити рішення комісії з присудження обласної педагогічної 
премії імені М ирослава Стельмаховича таким педагогічним працівникам:

у номінації: науковий та науково-педагогічний працівник

М ихайлиш ин проректору з науково-педагогічної роботи
Галині Й осипівні Державного вищого навчального закладу

«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

у номінації: педагогічний працівник

Попадинець  
Ользі Іванівні

вчителю української мови та літератури 
Боднарівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Калуської районної ради Івано- 
Ф ранківської області



у номінації: керівник навчального закладу

Федорів
Тетяні М ихайлівні

директору Калуського ліцею №  10 Калуської 
міської ради

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. М ацькевич) 
профінансувати департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації (В. Кімакович) на суму 30000,00 (тридцять тисяч) 
гривень для здійснення виплати премій за рахунок коштів, передбачених за 
кодом бюджетної програми 0611162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти» на реалізацію Програми розвитку освіти Івано-Ф ранківщини на 
2016-2023 роки (підпрограма 5. «Вчитель», пункт 5.21), згідно з 
кошторисом, що додається.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
(В. Кімакович).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Є. Фербея.

Голова обласної 
держ авної адміністрації Віталій Федорів


