
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                             № ___________

Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", розпорядження голови обласної ради від 30.07.2008 № 1470               
"Про нагороди Львівської обласної ради" та від 12.01.2011 № 18 "Про Грамоту 
Львівської обласної ради та цінний подарунок", 

за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, ініціативу й наполегливість у справі захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди 30-ї річниці незалежності України:

1. Відзначити цінними подарунками (годинниками):
капітана поліції Свєшнікова Андрія Вікторовича – заступника 

начальника управління - начальника відділу чергової служби управління 
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції; 

капітана поліції Вдовича Ігоря Ігоровича – командира роти № 3 
батальйону № 4 управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції;

лейтенанта поліції Стиська Андрія Дмитровича – інспектора відділу 
безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції.

2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної 
ради":

майора поліції Качмара Юрія Мирославовича – командира батальйону 
№3 управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту 
патрульної поліції;

капітана поліції Берчака Віталія Олександровича – командира роти                
№ 1 батальйону № 1 управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції;

капітана поліції Вареницю Віктора Михайловича – старшого            
інспектора - чергового відділу чергової служби управління патрульної поліції у 
Львівській області Департаменту патрульної поліції;

капітана поліції Куксіна Олександра Олександровича – командира роти 
№ 2 батальйону № 2 управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції;



2
старшого лейтенанта поліції  Ковалишин Андріану Романівну – 

старшого інспектора відділу моніторингу та аналітичного забезпечення 
управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної 
поліції;

старшого лейтенанта поліції Ткачука Максима Денисовича – інспектора 
взводу № 2 роти № 3 батальйону № 2 управління патрульної поліції у 
Львівській області Департаменту патрульної поліції;

Брезіцького Андрія Ростиславовича  – оператора комп’ютерного набору 
II категорії відділу зв’язку та телекомунікацій управління патрульної поліції у 
Львівській області Департаменту патрульної поліції.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кандибора.

Підстава: лист управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції від 20.08.2021 № 16144/41/12/01-2021               
(вх № 02-6017 від 20.08.2021).

Ірина ГРИМАК
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