УКРАЇНА
БИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80333 с. Бишків, вул. Центральна,17 Тел. (252) 69-535 , 69-539, e-mail. byshkivsr@ukr.net

ВИКОНАВЧИЙ

КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 22
від «29» серпня 2018 року
Про представлення до нагороди присвоєння
почесного звання «Мати-героїня»
гр. Яцун Тетяну Степанівну
Розглянувши заяву гр. Яцун Тетяни Степанівни від 13.08.2018 року за
вхідним № Я-129/02-10, яка народила і виховала до 8-річного віку п’ятеро дітей,
відповідно до ст.39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.3 Закону України «Про державні нагороди», Указу Президента України «Про
почесні звання України», враховуючи вагомий внесок у виховання дітей у сім’ї,
виконком Бишківської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Представити до нагороди почесного звання «Мати-героїня» з врученням
нагрудного знака та посвідчення до почесного звання кандидатуру Яцун Тетяну
Степанівну , яка народила і виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей .
2.Секретарю ради оформити нагородний лист та представити необхідні
документи в Жовківську районну державну адміністрацію;

Сільський голова

Наталія Бейзик

УКРАЇНА
БИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80333 с. Бишків, вул. Центральна,17 Тел. (252) 69-535 , 69-539, e-mail. byshkivsr@ukr.net

Вих. № 511 від 08.10.2018 р.
Голові Жовківської районної
державної адміністрації
п. Надії Щур

КЛОПОТАННЯ
про представлення до присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» кандидатури Яцун Тетяну Степанівну
Враховуючи те, що Яцун Тетяна Степанівна народила і виховала до
восьмирічного віку п ’ятеро дітей, внесла вагомий особистий внесок у справі
виховання дітей, створила сприятливі умови для навчання дітей, їх загального
та фізичного розвитку, Бишківська сільська рада Жовківського району
Львівської області розглянула кандидатуру Яцун Тетяни Степанівни та
рекомендує її до представлення до відзначення державною нагородою та
присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
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Для службових відміток

Дані картотеки про нагородження

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
про представлення до відзначення
державною нагородою України
1. Прізвище, ім’я, по-батькові
Яцун Тетяна Степанівна
2. Посада і місце роботи, служби продавець, ПП Ромах Олеся Павлівна
3. Число, місяць, рік і місце народження 31 жовтня 1974 року м. Жовква
Львівської області
4. Стать
жіноча
5. Національність
громадянка України
6. Партійність
позапартійна
7. Освіта
середня – спеціальна
8. Вчений ступінь, вчене звання,спеціальне звання немає
Які має державні нагороди і дата нагородження немає
9. Домашня адреса с.Бишків вул. Нова, 3 Жовківського району Львівської
обл.
10. Службова адреса: Львівська область Жовківський район с. Бишків вул.
Центральна, 11
11. Загальний стаж роботи більше 22 роки
Стаж роботи в даному колективі 15 років
12. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи:
Яцун Тетяна Степанівна народила і виховала до 8-річного віку п’ятеро
дітей:
Юрій
Софія
Ярина
Іванна
Богдан

- 24.12.1994 року народження
- 27.07.1997 року народження
- 27.03.2008 року народження
- 05.07.2010 року народження
- 05.07.2010 року народження

Діти в дитячі будинки та інтернати не скеровувалися, їхнім вихованням
постійно займалися батьки. Сім’я веде морально-етичний спосіб життя, завдяки
чому діти виховані: працьовитими, чесними, добросовісними, в дусі
християнської моралі.
Старший, Юрій, у 2012 році закінчив Бишківську загальноосвітню школу ІІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області, отримавши повну
загальну середню освіту, у 2015 році закінчив Львівський державний
університет внутрішніх справ, де здобув ступінь бакалавра за напрямом
підготовки «Правоохоронна діяльність». У 2012-2015 рр. був прийнятий на
службу в органи внутрішніх справ. У 2015-2016 рр. був прийнятий на службу до
Національної поліції України. На даний час не працює. Одружений. Разом із
дружиною виховують одну дитину – Яцун Аделіну Юріївну, 01 вересня 2018
року народження. Проживає із сім’єю за адресою: Львівська область
Жовківський район с. Бишків вул. Центральна № 5. Юрій проявив себе
вихованою, скромною та ввічливою людиною, а також користується повагою та
авторитетом серед колег, має організаторські здібності.
Софія, у 2014 році закінчила Бишківську загальноосвітню школу І-ІІІ
ступенів Жовківської районної ради Львівської області, де здобула повну
загальну середню освіту, у 2018 році закінчила Національний Університет
«Львівська Політехніка» та отримала диплом бакалавра Інституту хімії та
хімічних технологій за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів». Заміжня. На даний час не працює,
перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3-ох річного віку –
Толочкевич Артемом Володимировичем 23 квітня 2018 року народження.
Сумлінна, відповідальна, скромна та доброзичлива дівчина, яка добре ставиться
до товаришів та поважає старших. Зареєстрована за адресою: Львівська область
Жовківський район с. Бишків вул. Нова № 3, проживає без реєстрації разом
сім’єю по вул. Богдана Хмельницького № 12 в с. Сопошин Жовківського району
Львівської області.
Молодша Ярина навчається у Бишківській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів Жовківської районної ради Львівської області., учениця 4 класу. Ярина
зарекомендувала себе щирою, привітною, цілеспрямованою і наполегливою
дитиною, яка має високий авторитет серед товаришів. До виконання
громадських доручень ставиться сумлінно. Дівчина займається спортом, гарно
малює, раніше відвідувала хореографічний гурток у Жовківському районному
центрі дитячої та юнацької творчості , на даний час відвідує гурток сучасних
естрадних танців "Крик" у цьому ж закладі.
Наймолодші: Іванна та Богдан - навчаються у Бишківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської
області, учні 3 класу. Іванна відвідує гурток художньої творчості у
Жовківському районному центрі дитячої та юнацької творчості , Богдан відвідує
заняття по футболу у дитячій юнацькій спортивній школі м. Жовква. Діти,

зарекомендували себе старанними, дисциплінованими дітьми, користуються
повагою вчителів та оточуючих людей та мають багато друзів. Іванна за
характером спокійна, сором’язлива, вона завжди акуратна і охайна. Дівчина
чуйна і постійно старається прийти на допомогу іншим, має багато друзів і
користується повагою та авторитетом серед товаришів. Богдан зарекомендував
себе відповідальним, веселим, товариським, щирим і відкритим хлопчиком. У
спілкуванні із старшими людьми проявляє себе чемною і вихованою дитиною,
має багато друзів. Регулярно бере участь в класних конкурсах, позакласних
заходах. Батьки приділяють належну увагу вихованню дітей. Діти: Ярина,
Іванна та Богдан проживають разом із батьками в с. Бишків Жовківського
району Львівської області по вул. Нова, № 3.
Всі діти Яцун Тетяни Степанівни постійно перебували на утриманні
батьків, на державному забезпеченні не перебували, до кримінальної
відповідальності не притягувались.
Гр. Яцун Тетяна Степанівна розпочала свою трудову діяльність в
Добросинській СТ, з 1996 по 2001 рік працювала на посаді кухаря. У 2001 році
прийнята на посаду кухаря ІІІ розряду в підприємство Маркос в порядку
переводу з Добросинського СТ. З 2003 року і по сьогоднішній день працює у
приватного підприємця Ромах О.П. – продавцем. За час роботи зарекомендувала
себе старанним, здібним, дисциплінованим і наполегливим працівником, яка
вчасно виконувала поставлені завдання та добросовісно відносилась до їх
виконання.
Гр. Яцун Тетяна Степанівна проявила себе з позитивної сторони,
працьовита та порядна. За характером спокійна, врівноважена, користується
авторитетом та повагою серед односельчан. Чуйна, добра, хороша мати, яка
багато часу приділяє вихованню своїм діям. Приймає активну участь у житті
школи, є членом батьківського комітету.
Кандидатура Яцун Тетяни Степанівни рекомендована засіданням
виконавчого комітету Бишківської сільської ради Жовківського району
Львівської області рішення № 22 від 29 серпня 2018 року для
представлення до відзначення державною нагородою України.
Представляється до відзначення державною нагородою «Матигероїня».
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