
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", рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021 № 185 "Про 
Почесну відзнаку Львівської обласної ради "30 років незалежності України", 
враховуючи 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", 

1. Нагородити Почесною відзнакою  Львівської обласної ради  "30 років 
незалежності України":

за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, 
плідну науково-педагогічну діяльність та активну громадянську позицію:

Мельника Володимира Петровича – ректора Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, 

плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 360-річчя Львівського 
національного університету імені Івана Франка:

Склярчука Василя Михайловича  –  доктора фізико-математичних  
наук, головного наукового співробітника кафедри фізики металів Львівського 
національного університету імені Івана Франка;

Бацевича Флорія Сергійовича  –  доктора філологічних наук, 
професора, завідувача  кафедри загального мовознавства Львівського 
національного університету імені Івана Франка;

Панчишина Степана Михайловича  –  доктора економічних  наук, 
професора, завідувача кафедри аналітичної економії та міжнародної 
економіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

Крук Галину Григорівну –  кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського 
національного університету імені Івана Франка;
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Іваночко Ірину Богданівну  –  кандидата юридичних наук, доцента, 

керівника Центру забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка;

Гладиш Мар’яну Леонідівну  –  кандидата політичних наук, доцента, 
директора Центру країн Північної Європи Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

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

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди                  
360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка:

Николайчука Ростислава Яремовича – головного енергетика 
експлуатаційно-технічного відділу Львівського національного університету 
імені Івана Франка;

Заплатинського Володимира Дмитровича – начальника відділу 
технічних засобів навчання Львівського національного університету імені 
Івана Франка;

Дзіковську Марію Ігорівну – начальника відділу кадрів Львівського 
національного університету імені Івана Франка;

Петріва Василя Федоровича – завідувача лабораторії контролю якості 
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

4. Нагородити цінними подарунками Львівської обласної ради 
(годинниками):

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди                  
360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка:

Булатову Мирославу Михайлівну  – директора Центру культури та 
дозвілля Львівського національного університету імені Івана Франка;

Бартіш Лесю Олексіївну  – провідного фахівця відділу технічних 
засобів навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: лист Львівського національного університету імені Івана Франка  
від 13.10.2021 № 3351-Р (вх № 02-7140 від 19.10.2021).

Ірина ГРИМАК
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