
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 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 сумлінну працю на педагогічній ниві, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у навчання і виховання молодого покоління та з нагоди Дня 
працівників освіти:

1. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
колектив КЗ ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені Героїв Крут»;
колектив КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»;
колектив КЗ ЛОР «Краковецький навчально-реабілітаційний центр з 

посиленою підготовкою»;
колектив КЗ ЛОР «Львівська середня загальноосвітня  школа-інтернат 

№100 I-III ступенів»;
колектив КЗ ЛОР «Жовківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр “Злагода”»;
колектив КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 

молоді»;
колектив швейного профілю КЗ ЛОР «Професійно-технічне училище-

інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м.Самбора».
Наконечного Віталія Романовича – учителя англійської мови КЗ ЛОР 

«Сокальська загальноосвітня санаторна школа I-III cтупенів імені                      
Т. Шевченка»;

Бачун Богдану Теодорівну – сурдопедагога, учителя української мови та 
літератури, німецької мови КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії 
Покрови I-III ступенів»;
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Уляницького Юрія Андрійовича – методиста КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»;
Дутку Любов Вячеславівну – директора КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна 

школа “Берегиня”»;
Мавдрик Марію Петрівну – заступника директора з навчальної роботи   

КЗ ЛОР «Жовківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 
“Злагода”»;

Бабій Світлану Любомирівну – учителя історії та правознавства КЗ ЛОР 
«Підгірцівська спеціальна школа»;

Цибулько Наталію Володимирівну – завідувача відділу культурно-
масової роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний будинок вчителя»;

Блистів Ірину Дмитрівну – інструктора з туризму КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді»;

Лісову Світлану Станіславівну – учителя української мови та літератури, 
дефектолога, голову методичного об’єднання класних керівників КЗ ЛОР          
«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр “Оберіг”»;

Радомську Ірину Іванівну – учителя початкових класів КЗ ЛОР 
«Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»;

Міняйло Олену Іванівну – учителя мистецтва КЗ ЛОР «Бориславська 
загальноосвітня санаторна школа I-III ступенів»;

Йоника Василя Вікторовича – директора КЗ ЛОР «Професійно-технічне 
училище-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м.Самбора»;

Бойко Лесю Федорівну – завідувача методичного відділу КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді»;

Семенюк Марію Олегівну – директора КЗ ЛОР «Лопатинська спеціальна 
школа»;

Кумецьку Оксану Віталіївну – заступника директора з планово-
економічних питань та інновацій КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека»;

Антонову Інну Володимирівну – соціального педагога КЗ ЛОР 
«Винниківська загальноосвітня санаторна школа I-III ступенів»;

Пирч Галину Іванівну – в. о. директора КЗ ЛОР «Навчально-
реабілітаційний центр “Мрія”»;

Вантуха Володимира Петровича – директора КЗ ЛОР «Самбірський 
педагогічний коледж імені Івана Филипчака»;

Гапона Тараса Григоровича – учителя фізичного виховання КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний реабілітаційний центр Святого Миколая»;

Кулинич Іванну Іванівну – учителя-дефектолога КЗ ЛОР 
«Багатопрофільний реабілітаційний центр Святого Миколая»;

Лозинську Марію Петрівну – заступника директора з виховної роботи    
КЗ ЛОР «Багатопрофільний реабілітаційний центр Святого Миколая»;

Сухінську Віру Олегівну – викладача кафедри освітньої політики, 
головного бухгалтера КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти»;
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Вощак Зоряну Андріївну – заступника директора з навчально-

виховної роботи КЗ ЛОР «Краковецький навчально-реабілітаційний центр        
I-II ступенів з поглибленою професійною підготовкою»;

Ремажевську Віру Олександрівну – практичного психолога КЗ ЛОР 
«Навчально-реабілітаційний центр “Левеня”»;

Вавринів-Безживотну Наталію Богданівну –  учителя української мови і 
літератури КЗ ЛОР «Львівська загальноосвітня санаторна школа №1                  
I-III ступенів ім.Б.-І.Антонича»;

Дутчак Ірину Євгенівну – викладача природничих дисциплін КЗ ЛОР 
«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»;

Пагутяк Степанію Михайлівну – заступника директора з навчальної 
роботи КЗ ЛОР «Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат II-III 
ступенів “Мала академія мистецтв імені Е.Миська”»;

Романів Олесю Романівну – заступника директора з виховної роботи      
КЗ ЛОР «Підкамінська спеціальна школа з поглибленою професійною 
підготовкою»;

Шепічак Ольгу Олексіївну – заступника директора з виховної роботи     
КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр “ГАРМОНІЯ”»;

Крвавич Лідію Романівну – заступника директора з навчально-виховної 
роботи КЗ ЛОР «Добромильська спеціальна школа».

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
Костецьку Ірину Ярославівну – директора КЗ ЛОР «Львівська спеціальна 

школа №100 I-III ступенів»;
Колядінцеву Світлану Олександрівну – учителя зі спорту КЗ ЛОР 

«Львівський фаховий коледж спорту»;
Знетиняк Наталію Несторівну – заступника директора КЗ ЛОР 

«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;
Стащак Ніну Андріївну – директора КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний 

центр “Світанок”».
3. Нагородити Почесною відзнакою Львівської обласної ради «30 років 

незалежності України»:
Хобзея Павла Кузьмовича – директора КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти».
4. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 

справами обласної ради Р. Кокотайла.
Підстава: лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій         
І. Герус (вх № К111вн-33 від 28.09.2022).

                                                                        Ірина ГРИМАК


