
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 30.07.2008 № 1470 "Про 
нагороди Львівської обласної ради" і від  12.01.2011 № 18 "Про Грамоту 
Львівської обласної ради та цінний подарунок", 

за сумлінне виконання службового обов’язку, особистий внесок у 
зміцнення обороноздатності країни, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї 
річниці незалежності України:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
майора Кульчицького-Дашиніча Сергія Васильовича – викладача 

кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового 
(оперативного) забезпечення Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного;

майора Стеціва Ярослава Васильовича  – ад'юнкта штатного науково-
організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного;

капітана Філіпсонова Руслана Володимировича – ад'юнкта штатного 
науково-організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного;

працівника Збройних Сил України Стаднічук Олену Миколаївну –  
наукового співробітника науково-дослідної лабораторії факультету підготовки 
спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної 
ради":

капітана Назарійчука Олександра Васильовича – викладача кафедри 
морально-психологічного забезпечення діяльності військ Інституту морально-
психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного;

лейтенанта Барну Івана Михайловича – офіцера (з обліку особового 
складу) відділу персоналу та стройового Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;



працівника Збройних Сил України Ліщинську Христину Іванівну –  
доцента, старшого викладача кафедри інженерної механіки факультету 
підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

працівника Збройних Сил України Андрусишина Назара Ярославовича – 
лікаря Військового коледжу сержантського складу  Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

працівника Збройних Сил України Соляра Ігоря Ярославовича –  
професора кафедри гуманітарних наук Інституту морально-психологічного 
забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного;

полковника Тицького Івана Андрійовича – заступника  начальника 
кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Інституту 
морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

3. Відзначити цінними подарунками (годинниками):
полковника Семака Валерія Анатолійовича – заступника начальника 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
старшого лейтенанта Мальованого Олега Івановича – курсового офіцера 

навчального курсу Інституту морально-психологічного забезпечення 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

старшого лейтенанта Тищенка Богдана Ігоровича – начальника 
навчального курсу факультету ракетних військ і артилерії Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

працівника Збройних Сил України Слободяна Віктора Миколайовича – 
методиста відділу морально-психологічного забезпечення Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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

Підстава: лист Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного від 17.08.2021 № 4368 (вх № 02-5923 від 17.08.2019).

 
Ірина ГРИМАК
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