
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                       № __________

Про відзначення нагородами
«Подяка голови 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»: 

1. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
за високі успіхи в навчанні, ініціативність і наполегливість у наукових 

пошуках:
Олену Петришин – ученицю Львівського фізико-математичного ліцею- 

інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
переможницю Всеукраїнської Інтернат-олімпіади з економіки;

Соломію Угрин – ученицю закладу загальної середньої освіти № 43         
м. Львова, переможницю Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт у секції «Археологія»;

Анастасію Трущак – ученицю закладу середньої освіти № 47 м. Львова, 
переможницю  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
у секції «Етнологія»;

Анастасію Костюніну – ученицю Дрогобицького ліцею, переможницю 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції 
«Правознавство»;

Анну Фіткалюк – ученицю гімназії «Престиж» м. Львова, переможницю 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції 
«Психологія»;

Вікторію Лозу – ученицю Львівського фізико-математичного ліцею- 
інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
переможницю  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
у секції «Селекція та генетика».

за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, 
високий рівень професійної майстерності:

Погоральського Ярослава Володимировича – завідувача Археологічного 
музею Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата 
історичних наук;
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Романіва Михайла Григоровича – аспіранта кафедри етнології 
Львівського національного університету імені Івана Франка;

Чорненького Віталія Ігоровича – заступника декана юридичного 
факультету, доцента кафедри конституційного права Львівського 
національного університету імені Івана Франка, кандидата юридичних наук;

Федиса Ярослава Володимировича – вчителя історії та правознавства 
Дрогобицького ліцею;

Веліховського Андрія Володимировича – студента I курсу Львівського 
національного університету імені Івана Франка;

Мусаковську Олену Михайлівну – аспіранта кафедри психології 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

2. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.
Підстава: лист департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації від 19.08.2022 № 02-01/06/1825 (вх № 02-2162 від 23.08.2022).

                                                                         Ірина ГРИМАК


