
 

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 вагомий особистий внесок у справу відродження й утвердження 
української національної ідеї, активну громадську діяльність та з нагоди 30-ї 
річниці незалежності України:                   

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
Бондаренка Сергія Петровича – члена громадської організації "Львівська

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Вовка Ярослава Петровича – члена громадської організації "Львівська

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Блащука Миколу Івановича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Волошин Ольгу Євстахівну – членкиню громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Мергеля Степана Степановича – члена громадської організації                  

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Завадку Олега Івановича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Мороз Богдану Михайлівну – членкиню громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Балича Зіновія Івановича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Радуха Геннадія Петровича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Ригель Лесю Федорівну – членкиню громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України".
2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної 

ради": 
Іваночко Любов Романівну – членкиню громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Осімницького Романа Івановича – члена громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України";



2
Закопець Орисю Йосифівну – членкиню громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Шупер Надію Степанівну – членкиню громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Судейко Ореста Степановича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Кушнір Ольгу Євгенівну – членкиню громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Ляха Григорія Теодоровича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Цапа Михайла Григоровича – члена громадської організації "Львівська 

обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Бачинську Катерину Петрівну – членкиню громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України"; 
Лабу Станіслава Анастасійовича – члена громадської організації 

"Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України". 
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами обласної ради Р. Кандибора.
Підстава: листи ГО "Львівська обласна Спілка політичних в’язнів України" 

від 12.08.2021 № 15 (вх № 02-5855 від 16.08.2021) та від 16.08.2021 № 16                                 
(вх № 02-5971 від 19.08.2021).

      Ірина ГРИМАК
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