
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

22.08.2012                                       Ужгород                                          № 252            
 
Про нагородження грамотою  
міської ради 
 
 За сумлінну роботу, високий професіоналізм, активну життєву позицію 
та з нагоди   Дня незалежності України нагородити грамотою міської ради: 
 
Андріїва Богдана 
Євстафійовича 

депутата міської ради, приватного  підприємця 
 

Бондаренко Ганну 
Борисівну 

заступника начальника архівного  відділу, завідуючу 
трудовим архівом 

Ващука  Федора  
Григоровича 

депутата міської ради, ректора Закарпатського 
державного університету 
 

Гайсак Іванну 
Адальбертівну   

лікаря загальної практики сімейної медицини міської 
дитячої клінічної лікарні 

Даньків  Ірину  
Зиновіївну  

методиста методичного кабінету 
 управління освіти 

Дацюка  Костянтина  
Леонідовича 

депутата міської ради, директора ТОВ «ДАКАС» 
 

Івегеша Михайла  
Михайловича 

начальника відділу технічного нагляду за 
капітальним ремонтом об’єктів благоустрою та  
житлового фонду  департаменту міського 
господарства 

Іляш Світлану 
Михайлівну  

лікаря виїзної бригади станції швидкої медичної 
допомоги 

Карбованця Михайла 
Івановича 

провідного інженера  управління освіти 
 

Кіндюха   Петра  
Ярославовича 

депутата міської ради, директора ЗОШ № 5 
 

Козак Тетяну 
Михайлівну 

головного спеціаліста юридичного відділу 

Колодія   Івана  
Йосифовича 

депутата міської ради, працівника КП «БТІ 
м.Ужгорода» 

Костик Мар’яну  
Йосипівну  

заступника начальника відділу бухгалтерського 
обліку та контрольно-ревізійної роботи, заступника 
головного бухгалтера фінансового управління 
 



Кручаницю  Василя  
Васильовича 

депутата міської ради, головного лікаря 
Закарпатського обласного наркологічного 
диспансера 

Лукача Петра  
Михайловича  

заступника начальника відділу фінансування 
міського господарства фінансового управління 

Марошана Олександра 
Тивадаровича 

спеціаліста 1 категорії відділу ведення Державного 
реєстру виборців 

Мацко Зеновію Іванівну провідного спеціаліста відділу соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту населення 

Німчука   Степана  
Михайловича 

депутата міської ради, директора Закарпатської 
регіональної  дирекції ПАТ «ВТБ банк»  

Панькулич Олесю  
Іванівну  

головного спеціаліста відділу землекористування 

Папай Марію  Бейлівну начальника відділу обліку, розподілу та приватизації 
житла управління департаменту міського 
господарства 

Просяника Сергія  
Борисовича 

головного спеціаліста  відділу муніципальної поліції  
та правопорядку 

Ренжина  Петра 
Павловича 

голову громадської молодіжної організації 
 «Асоціація Молодіжних Ініціатив Краю» 

Риса Степана  Петровича чергового адмінбудинку господарсько-
експлуатаційного відділу 

Рогань Мар’яну  
Степанівну  

головного спеціаліста  відділу роботи із зверненнями 
громадян 

Сабадош Руслану  
Йосипівну   

державного реєстратора  відділу державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців 

Турховську Ганну  
Іванівну  

начальника відділу бухгалтерського обліку міської 
ради 

Турянчик Олександру 
Олександрівну 

начальника відділу благоустрою управління 
житлово-комунального господарства департаменту 
міського господарства 

Ур Анжеліку Золтанівну  головного спеціаліста служби у справах дітей 
Хоркаву Світлану  
Іванівну 
 

Провідного  спеціаліста (психолога) Ужгородського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Шафаря  Ярослава 
Васильовича 

депутата міської ради, приватного  підприємця 

Шевчук Валентину 
Валентинівну 

завідувачку центру практичної психології та 
соціальної роботи  управління освіти 

Шиб Марію  Миколаївну  секретар-друкарку управління освіти 
Шикоту Тетяну Іванівну   головного спеціаліста відділу внутрішньої політики 

та організаційної роботи  
Яворського Костянтина 
Васильовича  
 

начальника відділу у справах ветеранів та інвалідів 
управління праці та соціального захисту населення 



Яцків Олену  Іванівну начальника економічно-договірного відділу 
департаменту міського господарства 

Яцука  Івана Васильовича начальника відділу по роботі з депутатами та 
постійними комісіями 

 
 
Міський голова                                                                                В.Погорелов 
 
 
 


