
 

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»:

1. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
за вагомий особистий внесок у навчання і виховання молодого покоління, 

сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти:
Якубовського Ярослава Володимировича – голову циклової комісії       

ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського 
державного університету науки і технологій»;

Санницького Назара Мирославовича – голову циклової комісії                  
ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського 
державного університету науки і технологій»;

Олесик Валентину Сергіївну  – голову циклової комісії ВСП «Львівський 
фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного 
університету науки і технологій»;

Соловйову Галину Петрівну  – голову циклової комісії ВСП «Львівський 
фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного 
університету науки і технологій»;

Сенька Сергія Петровича – викладача ВСП «Львівський фаховий коледж 
транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і 
технологій»;

Дудчак Любов Богданівну  – викладачку ВСП «Львівський фаховий 
коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету 
науки і технологій»;

Горбатого Андрія Володимировича – викладача ВСП «Львівський 
фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного 
університету науки і технологій»;

Макуту Оксану Йосипівну – голову циклової комісії ВСП «Львівський 
фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного 
університету науки і технологій»;

Полозову Людмилу Михайлівну – секретаря приймальної комісії              
ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського 
державного університету науки і технологій»;



2
Ставового Романа Степановича – адміністратора ЄДБО ВСП 

«Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського 
державного університету науки і технологій».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кокотайла.
Підстава: лист  ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної 
інфраструктури Українського державного університету науки і технологій»              
від 26.09.2022 № 256 (вх № 02-2439 від 26.09.2022).

Ірина ГРИМАК


