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КЧЕРНIВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ШЗАЙНУ ТА ЕКОFIОМII{И>

м. Чернiвцi

02.02.20|7 р,

кПро Стипендiальну комiсiю коледжу)

На виконання tIостанови Кабiнету VIiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня
20|6 рокУ J\b 1050 кЩеякi гIитання стипендiального забезпечення))

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити склад Стипендiальноi KoMicii Щержавного вищого
навчального закпаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>, що
додаетъся.

2. Визнати, що Стигlендiальна комiсiя е колегiальним органом
Щержавного вищого навчального закладу кЧернiвецъкий коледж дизайну та
еКОномiки> i створюеться для вирiшення питань щодо стипендiалъного
забезпечення, заохочень та матерiальноi допомоги.

3. Встановити TepMiH повноважень СтипендiальноТ KoMiciT до 31 серпня
2011 року.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ .Щержавного вищого
навчального закладу <ЧернiвецькиЙ коледж дизаЙну та економiки> вiд 1

ВеРесНЯ 20lб року J\Ъ 53 <Про створення стипендiалъноТ KoMiciT на 20162017
навчальний pio.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.Щиректор коледжу А. В. Гапей

.f. Пекарський
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наказ f[ержавttоI,о виll{ого навчальIIого

закJlаllу <Чернiвеrlький коледх( дизайну
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вiд 2 лIотого 2017 р. ;ЦlЪ 12

скJIлд
СтипенДiальноТ KoMiciT /]ержавrl9р9 gfi r rlо го Ilавчального закладу

<чернiвецький коледж дизайну,га економiки>

гАпЕи
Алла ВасилiвItа
iКУСА
,оксана Богданiвна
iABPAN4
Алла Володимирiвrrа
Бл],рлtIовсъкА
,Алла АнатолiТвна
.МЕЛЬНИК
Анастасiя TapaciBHa
ТЕРЕН
,Вiталiй Петрович
iТРоЦЮК

-лAtlHa lUllttBHa
]ЧОБАНУ
Наr,алiя О:гтовна
iшутлк
lfliaHa ВасилiвItа

директор коледжу, голова KoMiciT;
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