
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», 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 вагомі досягнення в забезпеченні публічної безпеки і правопорядку, 
сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня Національної поліції України:

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

капітана поліції Садову Мирославу Володимирівну – старшого 
інспектора роти № 1 батальйону № 2 управління патрульної поліції у 
Львівській області Департаменту патрульної поліції;

старшого лейтенанта поліції  Новосад Орисю Орестівну – старшого 
інспектора відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління 
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції;

лейтенанта поліції Григораша Дмитра Вадимовича – інспектора відділу 
безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції;

лейтенанта поліції Кубішина Олега Івановича – старшого інспектора 
відділу зв’язку та телекомунікацій управління патрульної поліції у Львівській 
області Департаменту патрульної поліції;

лейтенанта поліції Солтиса Юрія Ігоровича – інспектора взводу № 1 
роти № 3 батальйону № 3 управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції;

лейтенанта поліції Чуханя Юрія Миколайовича – інспектора взводу     
№ 1 роти № 4 батальйону № 4  управління патрульної поліції у Львівській 
області Департаменту патрульної поліції;



2

старшого сержанта поліції Пікулика Володимира Степановича – 
поліцейського взводу № 1 роти № 3 батальйону № 1  управління патрульної 
поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції.

 2. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
майора поліції Медвідя Володимира Михайловича – начальника відділу 

забезпечення спеціальних заходів  управління патрульної поліції у Львівській 
області Департаменту патрульної поліції;

капітана поліції Голодригу Василя Ярославовича – інспектора відділу 
розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод  
управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної 
поліції;

старшого лейтенанта поліції Лоскутова Олега Анатолійовича – 
інспектора взводу № 1 роти тактико-оперативного реагування управління 
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції.

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

Підстава: лист управління патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції від 21.07.2021 № 13749/41/12/01-2021            
(вх № 02-5360 від 21.07.2021).

            Ірина ГРИМАК 
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