
    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

                  Про відзначення нагородами Львівської обласної ради 

Відповідно до 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", від  30.07.2008    № 1470 "Про нагороди Львівської обласної 
ради" і від 28.08.2020 № 856 "Про Почесну грамоту Львівської обласної 
ради",

за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових               
обов’язків, вірність військовій присязі і народові України та з нагоди              
Дня Національної гвардії України:

1. Відзначити Почесною грамотою Львівської обласної ради:

підполковника Соловйова Ігоря Святославовича – начальника 
режимно-секретного відділу Західного територіального управління 
Національної гвардії України.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 

старшого лейтенанта Козака Юрія Юрійовича – командира                    
1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини 3002 
Західного оперативно-територіального об’єднання  Національної гвардії 
України;

старшого лейтенанта Онищука Богдана Валерійовича – старшого 
офіцера 2 бойової групи групи спеціального призначення 
(повітрянодесантної та висотно-штурмової) окремого загону спеціального 
призначення Західного територіального управління  Національної гвардії 
України;

старшого лейтенанта Франчак Ольгу Ігорівну – начальника 
відділення кадрів військової частини 4114  Західного оперативно-
територіального об’єднання  Національної гвардії України;



старшину Гарасима Степана Андрійовича  – техніка (водія) 
відділення телекомунікацій та охоронних систем бази з ремонту 
радіоелектронної техніки Західного територіального управління  
Національної гвардії України.

службовця Сілантьєва Геннадія Васильовича – техніка 
електрозв’язку вузла зв’язку ІІ-ї категорії військової частини 4114 
Західного           оперативно-територіального об’єднання  Національної 
гвардії України.

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

лейтенанта Соляника Андрія Ярославовича – начальника 
інформаційно-телекомунікаційного центру вузла зв’язку І категорії 
Західного територіального управління  Національної гвардії України;

молодшого лейтенанта Антоха Романа Івановича – офіцера             
2 бойової групи 2 групи спеціального призначення окремого загону 
спеціального призначення Західного територіального управління  
Національної гвардії України;

старшину Федика Михайла Петровича – командира                          
2 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу автомобільної роти 
військової частини 3002 Західного оперативно-територіального 
об’єднання  Національної гвардії України.

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

Підстава: звернення Західного територіального управління  
Національної гвардії України від 12.03.2021 № 50/23-497 (вх № 02-1756 
від 12.03.2021).

Заступник голови
обласної ради Юрій ХОЛОД
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