
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                             № ___________

Про відзначення Грамотами Львівської обласної ради

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, розпорядження голови обласної ради                          
від 12.01.2011 № 18 “Про Грамоту Львівської обласної ради та цінний 
подарунок”: 

за особисту мужність, високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне 
виконання службових обов'язків та з нагоди 30-ї річниці незалежності України:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
підполковника Воробеля Андрія Романовича – начальника відділення 

обліку особового складу Західного територіального управління Національної 
гвардії України; 

підполковника Оверчука Юрія Володимировича – начальника 
продовольчої служби тилу Західного територіального управління Національної 
гвардії України;

підполковника Пашка Івана Івановича – начальника відділення по 
роботі з особовим складом військової частини 3002 Західного територіального 
управління Національної гвардії України; 

капітана Стецюка Анатолія Анатолійовича – старшого офіцера                
1 бойової групи 2 групи спеціального призначання окремого загону 
спеціального призначення Західного територіального управління Національної 
гвардії України; 

капітана Сурановича Миколу Михайловича – командира патрульної 
роти міста Дрогобич військової частини 3002 Західного територіального 
управління Національної гвардії України; 



2
старшого лейтенанта Кравченка Костянтина Володимировича – 

командира 2 патрульного взводу 1 патрульної роти 2 патрульного батальйону 
військової частини 4114 Західного територіального управління Національної 
гвардії України; 

майстер-сержанта Дубовського Ореста Івановича – начальника 
військового наряду 2 взводу охорони роти охорони дипломатичних 
представництв і консульських установ іноземних держав військової частини 
4114 Західного територіального управління Національної гвардії України; 

штаб-сержанта Родченкову Ірину Володимирівну – старшого 
спеціаліста групи спеціального та шифрованого зв’язку вузла зв’язку I категорії 
Західного територіального управління Національної гвардії України; 

старшого сержанта Сеніва Тараса Романовича – техніка проектувально-
конструкторського відділення бази з ремонту радіоелектронної техніки 
Західного територіального управління Національної гвардії України. 

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

Підстава: лист Західного територіального управління Національної 
гвардії України  від 05.08.2021 № 50/23-1641 (вх № 02-5724 від 09.08.2021).

Ірина ГРИМАК
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