
 

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 особистий внесок у справу охорони державного кордону, сумлінне 
виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
частини Львівського прикордонного загону:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
підполковника Барана Івана Ярославовича – заступника начальника 

штабу - начальника відділу  прикордонного контролю Львівського 
прикордонного загону;

старшого прапорщика Кучеренка  Сергія Геннадійовича – старшого 
техніка-оператора відділення повітряної розвідки відділу прикордонної служби 
(тип С) Львівського прикордонного загону;

старшого прапорщика Кізлика Івана Володимировича – інспектора 
прикордонної служби - майстра начальника 4 групи інспекторів прикордонної 
служби відділення інспекторів прикордонної служби «Лопушанка» (тип В) 
відділу прикордонної служби «Сянки» 1 категорії (тип В) Львівського 
прикордонного загону.
               2.. Відзначити нагородами Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:

працівника Карачевцеву Марію Ярославівну – інженера 2 категорії 
відділення інженерного забезпечення (місце дислокації населений пункт 
Мостиська) Львівського прикордонного загону;
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старшого прапорщика Андрейка Степана Богдановича – помічника 
начальника відділу прикордонної служби «Шегині» 1 категорії (тип Б) з 
логістики Львівського прикордонного загону;

старшого прапорщика Сала Андрія Миколайовича – дільничного 
інспектора прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів 
прикордонної служби відділу прикордонної служби «Рава-Руська» (тип Б) 
Львівського прикордонного загону;

прапорщика Іванюка Сергія Олексійовича – інспектора прикордонної 
служби 2 категорії - водія 1 групи інспекторів прикордонної служби відділення 
прикордонної служби відділу прикордонної служби «Смільниця» 1 категорії 
(тип Б) Львівського прикордонного загону.

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

Підстава: звернення Львівського прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України від 19.07.2021 № 32/10129 (вх № 02-5260 від 
19.07.2021).     

                                            Ірина ГРИМАК
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