
 

    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", 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 особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з 
нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного 
університету:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:

Голинську Мар’яну Ігорівну  – кандидата юридичних наук, доцента, 
доцента кафедри теорії держави і права, заступника декана юридичного 
факультету Львівського торговельно-економічного університету;

Горецьку Христину Володимирівну  – кандидата юридичних наук, 
завідувача кафедри цивільного права та процесу Львівського          
торговельно-економічного університету;

Новосад Зоряну Гориславівну  – кандидата фізико-математичних наук, 
доцента, доцента кафедри вищої математики та кількісних методів 
Львівського торговельно-економічного університету; 

Тучковську Ірину Іванівну  – кандидата економічних наук, доцента, 
доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського        
торговельно-економічного університету;

Донцову Інну Вікторівну  – кандидата технічних наук, доцента, 
доцента кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових 
продуктів Львівського торговельно-економічного університету;

Рущишин Надію Михайлівну  – доктора економічних наук, доцента, 
доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 
Львівського торговельно-економічного університету.



2

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

Сосніну Ольгу Володимирівну – кандидата юридичних наук, доцента 
кафедри кримінального права та процесу Львівського                     
торговельно-економічного університету;

Балук Надію Романівну – кандидата економічних наук, доцента, 
доцента кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного 
університету;

Вовчанську Ольгу Михайлівну – кандидата економічних наук, 
доцента, доцента кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного 
університету;

Мединську Тетяну Володимирівну  – кандидата економічних наук, 
доцента, доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського        
торговельно-економічного університету;

Федорову Олену Сергіївну – начальника відділу інформаційного 
забезпечення та підтримки баз даних Навчально-наукового інформаційного 
інституту Львівського торговельно-економічного університету;

Шумську Анну Володимирівну – провідного фахівця відділу 
інформаційно-комп’ютерного забезпечення Навчально-наукового 
інформаційного інституту Львівського торговельно-економічного 
університету.

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

Підстава: звернення Львівського торговельно-економічного 
університету від 21.05.2021 № 240/01-1.08  (вх № 02-3797 від 27.05.2021).     
       

 Ірина ГРИМАК
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