
 

           

    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від ____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

  Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

 Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпоряджень голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 «Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок» і від  30.07.2008                   
№ 1470 «Про нагороди Львівської обласної ради»,

за  зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм 
та з нагоди повернення особового складу з району проведення операції 
Об’єднаних сил:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
капітана Кушнірука Руслана Ярославовича – заступника начальника 

штабу 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284;
молодшого сержанта Яцишина Михайла Володимировича – техніка 

взводу матеріального забезпечення 1 десантно-штурмового батальйону 
військової частини А0284;

молодшого сержанта  Оліферчука Олександра Миколайовича – 
командира кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої 
підтримки 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284;

старшого солдата  Стефанишина Андрія Євгеновича – командира 
відділення управління командира батальйону взводу зв’язку 2 десантно-
штурмового батальйону військової частини А0284;

солдата Гонтара Сергія Олександровича – снайпера 2 категорії             
4 відділення взводу снайперів військової частини А0284.

2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:

старшого лейтенанта Короля Євгенія Володимировича – командира 
роти управління батальйону управління військової частини А0284;
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старшого солдата  Музичука Сергія Олександровича – старшого 
вогнеметника 2 вогнеметного відділення  вогнеметного взводу роти РХБ 
захисту військової частини А0284;

солдата Дячишин Оксану Ярославівну – кухаря господарчого 
відділення взводу забезпечення батальйону управління військової частини 
А0284;

солдата Худу Катерину Йосипівну – кухаря господарчого відділення 
взводу забезпечення батальйону управління військової частини А0284.

3. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
майора Гаврилюка Богдана Михайловича – начальника тилу - 

заступника начальника логістики військової частини А0284;
капітана Баляс Лесю Юріївну – заступника  командира медичної роти з 

морально-психологічного забезпечення військової частини А0284;
старшого солдата  Вольського Зіновія Володимировича – командира  

2 автомобільного відділення автомобільного взводу підвозу пального та 
мастильних матеріалів роти матеріального забезпечення військової частини 
А0284;

солдата Гурянова Сергія Анатолійовича – стрільця-снайпера                
1 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-
штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини 
А0284.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кандибора.

Підстава: звернення військової частини А0284 від 02.06.2021  № 690/1811      
(вх № 02-4195 від 08.06.2021).

 Ірина ГРИМАК
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