
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», враховуючи розпорядження голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 
«Про Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок» і 30.07.2008           
№ 1470 «Про нагороди Львівської обласної ради»,

за вагомий особистий внесок у навчання, виховання учнівської і 
студентської молоді, розвиток освітньої галузі, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня працівника освіти:

1.  Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
Король Жанну Вікторівну – директорку Жовтанецького опорного 

закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Жовтанецької територіальної громади, 
переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» в номінації 
«Керівник закладу освіти»;

Носкову Маргариту В’ячеславівну – доцента кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти, директорку Центру інноваційних освітніх технологій 
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка», керівника проєктів 
навчання педагогічних працівників області на дистанційних платформах;

Голаєвич Ольгу Валентинівну – заступника директора з 
навчальновиховної роботи Рава-Руського професійного ліцею, переможця 
Всеукраїнської програми «Healthy Challenge»;

Кузьмича Давида Володимировича – учителя трудового навчання 
Бориславської державної гімназії, переможця Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2021» в номінації «Трудове навчання»;

Онишкевич Лору Петрівну – учительку математики Червоноградського 
ліцею, переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» в номінації 
«Математика».

2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:



2

Когута Миколу Любомировича – керівника гуртка Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді», переможця Всеукраїнського конкурсу 
«Джерело творчості»;

Михальова Володимира Олександровича – керівника гуртка 
Сокальської районної станції юних техніків, переможця Всеукраїнського 
конкурсу «Джерело творчості»;

Бека Юліана Богуславовича – голову Первинної профспілкової 
організації працівників Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на        
керуючого справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: лист  Львівської обласної державної адміністрації від 20.09.2021         
№  5/35-11057/0/2-21/6-21 (вх № 02-6521 від 20.09.2021).

            Ірина ГРИМАК 
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