
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                       № ___________

Про нагородження нагородами Львівської обласної ради

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021             
№ 185 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України», розпорядження голови обласної ради від 15.02.2022 № 21 «Про 
нагороди Львівської обласної ради»: 

за вагомий особистий внесок у сферу соціального захисту учасників 
бойових дій, інвалідів війни та сімей загиблих, патріотичне виховання молоді та 
з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 
33-ї річниці виведення військ з Афганістану:

1. Нагородити Почесними відзнаками Львівської обласної ради                     
«30 років незалежності України»:

Дудича Мирона Михайловича – голову Яворівської районної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану, заступника голови Львівської 
обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану;

Казана Івана Степановича – голову ГО «Самбірська районна асоціація 
ветеранів війни в Афганістані «Обов’язок»», члена правління Львівської 
обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану;

Мотичака Миколу Івановича – члена Львівської обласної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану, секретаря Сихівської районної 
спілки учасників бойових дій та інвалідів.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
Виздру Михайла Михайловича – голову ГО «Городоцька районна рада 

ветеранів війни в Афганістані», члена Львівської обласної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану;

Чистякова Андрія Юрійовича – члена Львівської обласної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану, заступника голови ГО «Кам’янка - 
Бузька районна організація учасників бойових дій (ветеранів Афганістану, АТО 
та локальних війн на території інших держав)»;

Лозового Петра Володимировича – члена Львівської обласної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану, заступника голови Львівської 
обласної організації ветеранів Афганістану.

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.
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Підстава: листи  Львівської обласної організації Української спілки ветеранів 
Афганістану від 04.02.2022  № 5 (вх № 02-707 від 04.02.2022), від 11.08.2021     
№ 18 (вх № 02-5793 від 11.08.2021), від 11.08.2021 № 15 (вх № 02-5790 від 
11.08.2021), від 11.08.2021 № 14 (вх № 02-5788 від 11.08.2021).

Ірина ГРИМАК
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