
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 12.01.2011 № 18 «Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок», від 30.07.2008  № 1470 
«Про нагороди Львівської обласної ради»:

за вагомий особистий внесок у реалізацію правової політики, високий 
професіоналізм в утвердженні принципу верховенства права та з нагоди          
30-річчя Дня працівників прокуратури:

1. Нагородити Почесною відзнакою Львівської обласної ради                  
«30 років незалежності України»:

Приведу Андрія Володимировича – начальника відділу нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а 
також пробації Львівської обласної прокуратури;

Подіка Юрія Олеговича – начальника управління підтримання 
публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури;

Лазарчук Ольгу Володимирівну – начальника відділу ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Львівської 
обласної прокуратури.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
 Олійник Мар’яну Станіславівну –  начальника відділу кадрової роботи 

та державної служби Львівської обласної прокуратури;
 Масяка Юрія Михайловича – заступника керівника Пустомитівської 

окружної прокуратури Львівської області;
 Гаврилів Юлію Олександрівну – прокурора Городоцького відділу 

Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області;
Медвідя Михайла Йосиповича – прокурора Самбірської окружної 

прокуратури Львівської області;
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Винницьку Лесю Миколаївну – прокурора відділу представництва 

інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва 
інтересів держави в суді Львівської обласної прокуратури;

Пастух Мар’яну Ігорівну – прокурора Червоноградської окружної 
прокуратури Львівської області.

3. Відзначити нагородою  Львівської   обласної    ради     «Подяка обласної
 ради»:

Лещик Наталію Володимирівну – прокурора Франківської окружної 
прокуратури м. Львова Львівської області;

Гутковського Володимира Васильовича – прокурора Жовківської 
окружної прокуратури Львівської області;

Савчук Катерину Ігорівну – прокурора Золочівської окружної 
прокуратури Львівської області;

Клака Юрія Григоровича – начальника Кам’янка-Бузького відділу 
Жовківської окружної прокуратури Львівської області;

Бойко Наталію Ігорівну – прокурора відділу міжнародно-правового 
співробітництва Львівської обласної прокуратури;

Кінаша Андрія Мироновича – прокурора відділу Спеціалізованої 
екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури;

Лойка Володимира Васильовича – прокурора Яворівської окружної 
прокуратури Львівської області.

4. Нагородити цінними подарунками (годинниками): 
        Пацюркевича Віктора Георгійовича  – ветерана органів прокуратури;
        Лотошинську Лілію Іванівну – ветерана органів прокуратури;
        Савку Івана Івановича – ветерана органів прокуратури.

5. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 
справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: лист Львівської обласної прокуратури від 23.11.2021 № 07-1788     
вих-21 (вх № 02-7986 від 25.11.2021).

                                                                                  Ірина ГРИМАК
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