Автобіографія
Я, Француз Іван Григорович, народився 05 грудня 1987 року в м. ІваноФранківськ.
У 1995 році пішов до 1-го класу ЗОШ №2 м. Івано-Франківськ, яку
закінчив у 1988 році, цього ж року поступив в Івано-Франківський
навчально-виховний комплекс «Загально-освітня» школа ліцей №23
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», який
закінчив у 2005 році.
З вересня 2005 року по липень 2007 року навчався на заочній формі
навчання, а з вересня 2007 року по липень 2009 року на денній формі
навчання в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного
університету внутрішніх справ і отримав базову вищу освіту за напрямом
підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавр права.
З вересня 2009 року по лютий 2011 року навчався в Національній
юридичній академії України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста.
З вересня 2011 року по лютий 2013 року навчався в Національній
юридичній академії України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста.
З жовтня 2013 року по теперішній час навчаюсь у Київському
навчальному закладі «Університет економіки та права КРОК».
З 2010 року по травень 2017 року працював в органах юстиції ІваноФранківської області.
З травня 2017 по січень 2018 працював в органах юстиції Одеської
області.
З січня 2018 по сьогоднішній день займаю посаду заступника
начальника управління державної виконавчої служби - начальник відділу
організації та контролю за виконанням рішень управління державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в ІваноФранківській області.
У листопаді 2015 року одружився. Дружина – Підлуська Уляна
Володимирівна, 22 вересня 1991 року народження, працює лікаремстоматологом в стоматологічній поліклініці міста Івано-Франківська.
29 червня 2017 року народилася дочка Француз Софія Іванівна.
Мої близькі родичі:
Батько – Француз Григорій Іванович, 30 січня 1961 року народження,
пенсіонер.
Мати - Француз Марія Павлівна, 19 жовтня 1964 року народження,
працює в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.
Сестра - Михайлюк Тетяна Григорівна, 11 липня 1986 року
народження.
Мої близькі родичі проживають за адресо: вулиця Карпатська,2
квартира 76, м. Івано-Франківськ, 76000.

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не
притягувались, під судом та слідством не перебували.

