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
№ 43

від 28 серпня 2019 року

Про представлення до нагороди присвоєння
почесного звання «Мати-героїня»
гр. Лупій Наталію Василівну
Розглянувши заяву гр. Лупій Наталії Василівни за вхідним № Л-268/0210 від 27.08.2019, 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,
виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Представити до нагороди почесного звання «Мати-героїня» з врученням
нагрудного знака та посвідчення до почесного звання кандидатуру Лупій
Наталію Василівну, 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 Львівської області;

Сільський голова

Наталія БЕЙЗИК
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Вих. № 763 від 29.10.2019
Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

КЛОПОТАННЯ
про представлення до присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» кандидатури Лупій Наталію Василівну
Враховуючи те, що Лупій Наталія Василівна 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 Лупій Наталії Василівни та
рекомендує її до представлення до відзначення державною нагородою та
присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Сільський голова

Наталія БЕЙЗИК

Для службових відміток

Дані картотеки про нагородження

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
про представлення до відзначення
державною нагородою України
1. Прізвище, ім’я, по-батькові
Лупій Наталія Василівна
2. Посада і місце роботи, служби техпрацівник Народного дому с.Бишків
3. Число, місяць, рік і місце народження 02 квітня 1972 року с.Лавриків
Жовківського району 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. В.Стуса, 29-А Жовківського району
Львівської обл.
10. Службова адреса: Львівська область Жовківський район с. Бишків вул.
Центральна, 15
11. Загальний стаж роботи більше 27 років
Стаж роботи в даному колективі 16 років
12. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи:
Лупій Наталія Василівна народила і виховала до 8-річного віку п’ятеро
дітей:
Марія
- 28.08.1994 року народження
Христина
- 06.08.1996 року народження
Наталія
- 08.09.1998 року народження
Назарій
- 27.05.2001 року народження
Вероніка
- 21.07.2007 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.
Старша, Марія, у 2012 році закінчила Бишківську загальноосвітню школу
І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області, отримавши повну
загальну середню освіту, у 2016 році закінчила Львівський національний
університет імені Івана Франка, здобувши ступінь бакалавра за напрямом
підготовки «Прикладна фізика» та отримала кваліфікацію «Бакалавр прикладної
фізики, вчитель фізики». У 2017 році закінчила Львівський національний
університет імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію: освітньокваліфікаційний рівень спеціаліст, по спеціальності «Прикладна фізика та
наноматеріали». У 2015 році була прийнята на роботу оператором
телекомунікаційних послуг відділу надання послуг (Посольства Європи). У
2015-2016 рр. була прийнята на роботу оператором телекомунікаційних послуг
відділу надання послуг (Посольства Європи) в порядку переведення з ТОВ
"Аутсорсинговий контакт центр". У 2016-2017 рр. була прийнята на роботу
продавцем в ТзОВ "Тутті Густі". На даний час працює ТОВ "Аутсорсинговий
контакт центр", на посаді оператор телекомунікаційних послуг. Заміжня. Разом
із чоловіком проживає за адресою: Львівська область Жовківський район
м.Дубляни вул. Зелена, буд. 3 кв. 106 "а". Марія проявила себе вихованою,
скромною та ввічливою людиною, а також
користується повагою та
авторитетом серед колег, має організаторські здібності.
Христина, у 2013 році закінчила Бишківську загальноосвітню школу І-ІІІ
ступенів Жовківської районної ради Львівської області, де здобула повну
загальну середню освіту та нагороджена срібною медаллю "За досягнення у
навчанні". У 2017 році закінчила Національний університет "Львівська
політехніка" та здобула кваліфікацію – бакалавра по напрямку підготовки
«фармація». У 2017 році прийнята на роботу ПФ «ГАММА- 55» на посаду
адміністратор залу, через кілька днів була переведена на посаду фармацевта
аптеки. У 2018 році була прийнята на роботу ТзОВ «Гексіс», на посаду фахівця
із сертифікації. У 2019 році закінчила з відзнакою Національний університет
"Львівська політехніка" та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за
спеціальністю «Фармація, промислова фармація». На час навчання брала участь
у творчих конкурсах, співала в Народній хоровій капелі студентів "Gaudeamus"
Національного університету "Львівська політехніка". На даний час працює в
Командитному товаристві "Компта і компанія", на посаді фахівця із
сертифікації. Незаміжня. Христина - сумлінна, відповідальна, енергійна та
доброзичлива дівчина, яка добре ставиться до товаришів та поважає старших.
Зареєстрована за адресою: м.Львів вул. Сахарова А акад. буд 25. Проживає за
адресою: Львівська область Жовківський район с.Бишків вул.. В.Стуса, буд. 29А.
Наталія, у 2015 році закінчила Бишківську загальноосвітню школу І-ІІІ
ступенів Жовківської районної ради Львівської області, отримавши повну
загальну середню освіту. У 2019 році закінчила Комунальний заклад Львівської
обласної ради "Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського",
здобувши кваліфікацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
по спеціальності «Музичне мистецтво» професійна кваліфікація артист
оркестру, ансамблю, викладач мистецької школи (народні інструменти), також і

участь у художній самодіяльності училища, а саме співала у хорі, грала на
бандурі, читала різні вірші та гуморески, а також приймала участь у конкурсах.
У 1991 році розпочала свою трудову діяльність в комбінаті громадського
харчування Радянського району м.Львова, де була прийнята кондитером 4-го
розряду в їдальню на період декретної відпустки. У 1992 році продовжувала
працювати кондитером 4-го розряду на період відпустки по догляду за дитиною
у Державному комунальному підприємству громадського харчування «Зодіак»,
в порядку переводу разом із штатом із НГХ Радянського району м.Львова. У
1993-1998 рр. прийнята на роботу в спілку «Відродження» , на посаду вагаря. У
1998 році, у зв’язку з реорганізацією спілки «Відродження» перейменовано в с/г
ТзОВ «Відродження», де вона працювала по 2003 р. У 2003-2014 рр. прийнята
на роботу технічним працівником Народного дому с.Бишків. З 2015 року
прийнята у відділ культури і туризму Жовківської районної державної
адміністрації, на посаду техпрацівник Народного дому с.Бишків в порядку
переводу, де працює по даний час. Як працівник культури, бере активну участь
у різних заходах: концертах, конкурсах, виступає із концертними програмами на
культурно-масових заходах села та району.
За час роботи зарекомендувала себе старанним, здібним, дисциплінованим
і наполегливим працівником, яка вчасно виконувала поставлені завдання та
добросовісно відносилась до їх виконання.
Гр. Лупій Наталія Василівна 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 Лупій Наталії Василівни рекомендована засіданням
виконавчого комітету Бишківської сільської ради Жовківського району
Львівської області рішення № 43 від «28» серпня 2019 року для
представлення до відзначення державною нагородою України.
Представляється до відзначення державною нагородою «Матигероїня».
Бишківський сільський голова

Наталія БЕЙЗИК

