
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», рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021 № 185 «Про 
Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності України», 
враховуючи розпорядження голови обласної ради від 30.07.2008 № 1470 «Про 
нагороди Львівської обласної ради» та від  12.01.2011 № 18 «Про Грамоту 
Львівської обласної ради та цінний подарунок», 
 за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів та з нагоди Дня рятівника: 

1. Нагородити Почесною відзнакою Львівської обласної ради                  
«30 років незалежності України»:

старшого сержанта служби цивільного захисту Мисака Василя 
Михайловича – командира відділення 1 державної пожежно-рятувальної 
частини 1 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Львівській області;

старшого прапорщика служби цивільного захисту Русина Степана 
Івановича – командира відділення 30 державної пожежно-рятувальної 
частини 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Львівській області.

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
старшого прапорщика служби цивільного захисту Микелиту Василя 

Михайловича – старшого водія 33 державної пожежно-рятувальної частини   
4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській 
області;

старшого сержанта служби цивільного захисту Миркотана Василя 
Петровича – командира відділення 24 державної пожежно-рятувальної 
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частини 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Львівській області.

3. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
старшого сержанта служби цивільного захисту Мавдрика Тараса 

Григоровича – водія 29 державної пожежно-рятувальної частини                       
3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській 
області;

старшого лейтенанта служби цивільного захисту Михайлишина 
Миколу Романовича – заступника начальника 4 державної                 
пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону   
ГУ ДСНС України у Львівській області.

4. Відзначити нагородою Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:

майора служби цивільного захисту Винярського Миколу Івановича – 
головного інспектора відділу пожежної безпеки управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Львівській області;

старшого лейтенанта служби цивільного захисту Калужняка Ігоря 
Івановича – провідного фахівця сектору підготовки та організації служби 
підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України 
у Львівській області.

5. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на        
заступника керуючого справами обласної ради М. Туркало.
Підстава: лист ГУ ДСНС України у Львівській області від 09.09.2021               
№ 5801-7228/5803 (вх № 02-6405 від 13.09.2021).

Ірина ГРИМАК
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