
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.12.2013                           Ужгород                                  № 476 
 
 
Про нагородження грамотою 
міської ради 
 
 За  сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу боротьби із злочинністю, високий професіоналізм та з нагоди 
відзначення 22-ї річниці органів внутрішніх справ України та Дня міліції 
України  нагородити грамотою міської ради працівників Ужгородського МВ 
УМВС України  в Закарпатській області : 
Шкирту 
Анатолія  Івановича 
 
 

першого заступника начальника-начальника 
слідчого  відділу Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, підполковника  міліції 

Янчика 
Владислава Васильовича 
 
 

помічника начальника міського відділу – 
оперативного чергового чергової частини 
Штабу (на правах сектору) Ужгородського 
міського відділу УМВС України в  
Закарпатській області, майора  міліції 

Самборську 
Вікторію Любомирівну 
 
 

старшого інспектора-чергового чергової 
частини Штабу (на правах сектору) Ужгород-
ського міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, капітана  міліції 

Тягура 
Романа  Васильовича 
 
 

старшого оперуповноваженого сектору 
боротьби з незаконним обігом наркотиків 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
лейтенанта міліції 

Калиняка 
Дениса  Васильовича 
 
 

начальника сектору Державної служби 
боротьби з економічною злочинністю 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, капітана  
міліції 
 



Вегеша 
Яна   Івановича 
 
 

дільничного інспектора міліції сектору 
дільничних інспекторів міліції Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, лейтенанта міліції 

Ворона 
Сергія Миколайовича 
 
 

старшого дільничного інспектора міліції 
сектору дільничних інспекторів міліції 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
лейтенанта міліції 

Гвоздака 
Михайла  Івановича 
 
 

дільничного інспектора міліції сектору 
дільничних інспекторів міліції Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, старшого лейтенанта 
міліції 

Кереканича 
Юрія  Юрійовича 
 
 

заступника начальника сектору карного 
розшуку Ужгородського міського відділу  
УМВС України в  Закарпатській області, 
капітана міліції 

Молчанова 
Григорія Олеговича 
 
 

старшого оперуповноваженого  сектору 
карного розшуку Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, майора міліції 

Шимона  
Василя  Івановича 
 
 

оперуповноваженого сектору карного 
розшуку Ужгородського міського відділу  
УМВС України в  Закарпатській області, 
старшого лейтенанта міліції 

Осовську  
Марину Миколаївну 
 
 

старшого слідчого слідчого відділу 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, майора 
міліції 

Шкарампоту 
Богдана Вікторовича 
 

слідчого слідчого відділу Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  Закарпат-
ській області старшого лейтенанта міліції 

Шолтес 
Ольгу Юріївну 

слідчого слідчого відділу Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, лейтенанта міліції 

Місароша 
Романа Васильовича 

інспектора відділення Державної 
автомобільної інспекції  Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, лейтенанта міліції 

Сегедія 
Юрія  Степановича 
 

старшину відділення обслуговуючого 
персоналу Ужгородського міського відділу  
УМВС України в  Закарпатській області, 
прапорщика міліції 
 
 



Бучака 
Михайла Станковича 
 

міліціонера-водія обслуговуючого персоналу і 
охорони Ужгородського міського відділу  
УМВС України в  Закарпатській області, 
старшого сержанта міліції 

Глузданя 
Віталія Михайловича 
 

інспектора патрульної служби роти 
патрульної служби Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, старшого сержанта міліції 

Рішка 
Руслана  Івановича 
 

старшину роти патрульної служби 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
сержанта міліції 

Понціра 
Романа  Романовича 
 
 

інспектора патрульної служби роти 
патрульної служби Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, сержанта міліції 

Крьоку 
Віктора  Тимофійовича 
 
 

інспектора патрульної служби роти 
патрульної служби Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, сержанта міліції 

Щербу 
Романа  Ігоровича 
 

інспектора патрульної служби роти 
патрульної служби Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, молодшого сержанта міліції 

Гайдоша  
Андріана  Миколайовича 
 
 

начальника сектору інформаційно-
аналітичного забезпечення Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, лейтенанта міліції 

Немеша 
Василя Степановича 
 
 

заступника начальника відділення Державної 
автомобільної інспекції  Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, підполковника міліції 

Сойму  
Михайла Юрійовича 
 
 

старшого оперуповноваженого  сектору 
карного розшуку Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, старшого лейтенанта міліції 

Годованця 
Михайла   Вікторовича 

старшого оперуповноваженого сектору 
карного розшуку Ужгородського 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
лейтенанта міліції 

Савченка 
Сергія Володимировича 
 
 

заступника начальника сектору дільничних 
інспекторів міліції Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, майора міліції 
 



Ящука 
Дмитра Васильовича 
 
 
 

начальника ізолятора тимчасового тримання 
затриманих і взятих під варту осіб 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
лейтенанта міліції 

Бонь 
Сергія Васильовича 
 

помічника дільничного інспектора міліції 
сектору дільничних інспекторів міліції 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
сержанта міліції 

Касинця 
Юрія  Юрійовича 
 
 

інспектора патрульної служби роти 
патрульної служби Ужгородського міського 
відділу  УМВС України в  Закарпатській 
області, прапорщика  міліції 

Цупу 
Ксенію Михайлівну 
 

начальника сектору кадрового забезпечення  
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, капітана  
міліції 

 
Шелембу 
Василину Василівну 

інспектора сектору охорони громадського 
порядку  Ужгородського міського відділу  
УМВС України в  Закарпатській області, 
капітана  міліції 

Степанова 
Богдана  Сергійовича 

старшого слідчого слідчого відділу 
Ужгородського міського відділу  УМВС 
України в  Закарпатській області, старшого 
лейтенанта міліції 

Ласкіна 
Володимира  
Володимировича 
 
 

помічника начальника міського відділу – 
оперативного чергового чергової частини 
Штабу (на правах сектору)  Ужгородського 
міського відділу  УМВС України в  
Закарпатській області, капітана міліції 

 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 
 


