
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                       № ___________

Про нагородження нагородами Львівської обласної ради

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021             
№ 185 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України», розпорядження голови обласної ради від 15.02.2022 № 21 «Про 
нагороди Львівської обласної ради»: 

за вагомий внесок у розвиток і зміцнення зв’язків України й української 
діаспори, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ліття Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»:

1. Відзначити нагородою «Подяка голови Львівської обласної ради»:
 колектив Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».
2. Нагородити Почесними відзнаками Львівської обласної ради                     

«30 років незалежності України»:
Ключковську Ірину Михайлівну – директорку Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 
політехніка»;

Яціва Андрія Романовича – заступника директора Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»;

П’ятковську Оксану Романівну  – заступницю директора Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», кандидата економічних наук.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
Горду Оксану Михайлівну – старшу наукову співробітницю 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
Національного університету «Львівська політехніка», кандидата філологічних 
наук;
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Трумко Оксану Михайлівну – наукову співробітницю Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» , кандидата філологічних наук;

Литвин Любов Іванівну – провідну фахівчиню Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 
політехніка»;

Харів Зоряну Ярославівну – провідну фахівчиню Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка».

4. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
Калинця Ігоря Мироновича – провідного фахівця Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»;

Грицко Наталію Романівну – провідну бухгалтерку Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»;

Побран Ірину Богданівну – провідну фахівчиню Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 
політехніка».

5. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 
справами обласної ради Р. Кокотайла.

Підстава: лист Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» від 06.09.2022 
№ 30-10-56 (вх № 02-2323 від 12.09.2021).

Ірина ГРИМАК


