
 

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", розпорядження голови обласної ради від 30.07.2008 № 1470               
"Про нагороди Львівської обласної ради" та 12.01.2011 № 18 "Про Грамоту 
Львівської обласної ради та цінний подарунок", 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
громадянську позицію та з нагоди 75-річчя заснування КЗ ЛОР "Бориславський 
фаховий медичний коледж": 

1. Відзначити Грамотою Львівської обласної ради:
Бабич Марію Ярославівну – методиста КЗ ЛОР "Бориславський фаховий 

медичний коледж";
Жебрякову Віру Ярославівну – викладача основ медичної інформатики 

та охорони праці КЗ ЛОР "Бориславський фаховий медичний коледж";
Небелюка Михайла Степановича – викладача історії України КЗ ЛОР 

"Бориславський фаховий медичний коледж";
Петріва Ігоря Володимировича – викладача фізичної культури та 

фізвиховання КЗ ЛОР "Бориславський фаховий медичний коледж";
Сухроменду Анатолія Васильовича – викладача медсестринства в 

психіатрії та наркології КЗ ЛОР "Бориславський фаховий медичний коледж";
Левчик Євгенію Михайлівну – бухгалтера  КЗ ЛОР "Бориславський 

фаховий медичний коледж".
2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної 

ради":
Мацька Володимира Михайловича – юрисконсульта, викладача права та 

правознавства КЗ ЛОР "Бориславський фаховий медичний коледж";
Макар Тетяну Ярославівну –  завідувача гуртожитку КЗ ЛОР 

"Бориславський фаховий медичний коледж";
Ковальчука Василя Івановича – інженера з охорони праці, викладача 

охорони праці та безпеки життєдіяльності КЗ ЛОР "Бориславський фаховий 
медичний коледж";

Кордиш Уляну Миколаївну – лаборанта, інженера-програміста КЗ ЛОР 
"Бориславський фаховий медичний коледж";

Дендяка Івана Захаровича – слюсаря-сантехніка КЗ ЛОР "Бориславський 
фаховий медичний коледж";
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Муйлу Богдана Озійовича – столяра КЗ ЛОР "Бориславський 

фаховий медичний коледж".
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: листи департаменту охорони здоров’я Львівської 
облдержадміністрації від 23.10.2021 № 01-12-04/19/01/14 (вх № 02-7398 від 
01.11.2021) та 23.10.2021 № 01-12-04/18/01/14 (вх № 02-7397 від 01.11.2021).

      Ірина ГРИМАК
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