
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 15.02.2022 № 21 
«Про нагороди Львівської обласної ради»: 

 за сумлінне виконання службового обов'язку,  вірність військовій присязі, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України:

1. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
підполковника Чеховського Юрія Ігоровича – начальника служби 

планування застосування та безпеки операцій оперативного відділу секції 
планування застосування штабу Західного територіального управління 
Національної гвардії України;

підполковника Смітюха Романа Степановича – начальника служби 
планування та узагальнення досвіду відділу планування та оперативної 
підготовки секції підготовки Західного територіального управління 
Національної гвардії України.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
майора Олійника Михайла Андрійовича – старшого офіцера 

автомобільного відділення секції озброєння і техніки (технічної частини) 
Західного територіального управління Національної гвардії України;

старшого лейтенанта Сенюка Олега Івановича – інженера мобільного 
центру запасного командного пункту вузла зв’язку I категорії Західного 
територіального управління Національної гвардії України;

лейтенанта Іванішина Романа Олеговича – старшого офіцера 2 бойової 
групи групи спеціального призначення (повітрянодесантної та висотно-
штурмової) окремого загону спеціального призначення Західного 
територіального управління Національної гвардії України;

головного сержанта Шевчука Михайла Віталійовича – старшого 
інструктора (з водіння) бронегрупи групи спеціального призначення (бойового 
та матеріально-технічного забезпечення) окремого загону спеціального 
призначення Західного територіального управління Національної гвардії 
України;



2
головного сержанта Меденцева Олега Олеговича – техніка (водія) 

відділення механічних та спеціальних робіт бази з ремонту радіоелектронної 
техніки Західного територіального управління Національної гвардії України;

головного сержанта Дмитрука Вадима Юрійовича – головного сержанта 
1 срілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини 3002;

молодшого сержанта Іваночко Інну Миколаївну – санітарного 
інструктора медичного пункту патрульної роти м. Дрогобич військової частини 
3002;

молодшого сержанта Опацького Сергія Володимировича – командира 2 
відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону 
військової частини 3002;

солдата Депутовича Андрія Петровича – навідника взводу бронетанкової 
техніки автомобільної роти військової частини 3002.

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.
Підстава: лист Західного територіального управління Національної гвардії 
України від 13.08.2022 № 50/9-1012 (вх № 02-2089 від 15.08.2022).

                                                                        Ірина ГРИМАК


