
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
Про присвоєння нагороди 
"Почесна відзнака Ужгородської  
міської ради" 
 
 
 За значний особистий внесок у соціально – економічний та культурно – 
мистецький розвиток міста Ужгород, покращення рівня життя і добробуту 
територіальної громади, вагомі досягнення у професійній і громадській 
діяльності, з нагоди святкування Дня міста 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Присвоїти звання лауреата "Почесної відзнаки Ужгородської міської 
ради" в наступних номінаціях: (перелік претендентів додається). 
 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород". 
 
 
 
Міський голова                   В. Погорелов 
 
 
     



ПРЕТЕНДЕНТИ НА ЗДОБУТТЯ ЗВАННЯ ЛАУРЕАТА 
“ПОЧЕСНОЇ ВІДЗНАКИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” 

(до Дня міста Ужгород 2013 року) 
 

1. Професійна діяльність у сфері освіти: 
- вища освіта; 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

ШАНДОР ФЕДІР 
ФЕДОРОВИЧ 

Проректор з науково-
педагогічної  та виховної 
роботи, завідувач кафедри 
туристичної інфраструктури і 
сервісу ДВНЗ "УжНУ", 
кандидат соціологічних наук, 
доцент, Почесний працівник 
туризму України 

За вагомий особистий внесок у 
розвиток національної освіти і 
науки, плідну організаторську та 
творчу роботу з удосконалення 
навчально-виховного процесу. 

Ректор ДВНЗ 
"УжНУ" 

- загальна та середня спеціальна освіта; 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1.  

МИГАЛИНА ЛАРИСА 
ІВАНІВНА 

Директор ЗОШ I – III  ст. №8 За високий професіоналізм у 
справі управлінської діяльності, 
впровадження нового 
педагогічного досвіду та активну 
громадську діяльність у сфері 
освіти. 

Управління освіти 
Ужгородської 
міської ради 

2. ПЕРЕШ ТЕТЯНА 
ІВАНІВНА 

Вчитель початкових класів УС 
ЗОШ I ст. №1 

За високий професіоналізм,  
багаторічну сумлінну працю та 
створення оптимальних умов для 
всебічного та гармонійного 
розвитку підростаючого 
покоління.  

Директор УС ЗОШ I 
ст. №1 
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- дошкільне виховання; 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

ВОРОЖИЛЬНИК 
МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 

Завідувач ДНЗ № 40  
м. Ужгорода 

За високий професіоналізм,  
вагомий особистий внесок у 
розвиток дошкільної освіти, 
створення оптимальних умов для 
всебічного та гармонійного 
розвитку підростаючого 
покоління. 

Управління освіти 
Ужгородської 
міської ради 

2. СВЄШНІКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛІВНА 

Практичний психолог СНВК 
"Ялинка" 

За багаторічну сумлінну роботу, 
високий професіоналізм  та 
вагомий внесок в удосконалення 
навчально-виховного процесу.  

Батьки групи 
"Вишеньки" 

3. ПЕТРІЧЕНКО МАРІЯ 
ДМИТРІВНА 

Вихователь За сумлінну роботу та значний 
внесок у справу дошкільного 
виховання, вклад у формування 
активної громадянської 
свідомості підростаючого 
покоління.  

Адміністрація ДНЗ 
№1 

 
3. Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

ІВАНЬО ВОЛОДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Лікар-завідуючий відділенням 
анестезіології та інтенсивної 
терапії Ужгородського 
міського пологового будинку 

За багаторічну, високопрофесій -
ну, сумлінну діяльність у сфері 
охорони здоров’я, активну участь 
у впровадженні сучасних 
досягнень медичної науки й 
практики. 

Ужгородський 
міський пологовий 
будинок, відділ 
охорони здоров'я 
міської ради.  
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2.  ШПОНТАК 

ВОЛОДИМИР 
ЮРІЙОВИЧ 

Заступник головного лікаря з 
лікувальної частини 
Ужгородської центральної 
міської клінічної лікарні 

За багаторічну, плідну працю в 
галузі охорони здоров'я, високий 
професіоналізм, активну 
громадську діяльність.   

Ужгородська міська 
центральна клінічна 
лікарня, відділ 
охорони здоров'я 
міської ради.  

16. Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту. 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Займана посада Заслуги Ким висунуто 

1. 
 
 
 
 
 

ФЕДОРЧУК ВАЛЕРІЙ 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ  

Директор школи вищої 
спортивної майстерності 

За вагомий особистий внесок в 
розвиток фізичної культури і 
спорту у м. Ужгороді, багаторічну 
плідну працю у вихованні 
спортсменів високого класу, 
високий професіоналізм, 
піднесення іміджу міста на 
міжнародному рівні.  

Заступник 
директора ШВСМ 

2.  БАН ЄЛІЗАВЕТА ЮРІЇВНА Студентка 5 курсу 
факультету здоров'я 
людини ДВНЗ "УжНУ", 
майстер спорту України, 
чемпіон світу серед 
юніорів з пауерліфтингу 
2013 року.  

За вагомий особистий внесок у 
розвиток та пропаганду здорового 
способу життя, високі спортивні 
досягнення. 

Ректор ДВНЗ 
"УжНУ" 

17. Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної громади міста. 
№ 
п/п 

Назва організації В особі Заслуги Ким висунуто 

1.  Житлово-будівельний 
кооператив "Пролісок" 
по вул. Бестужева, 8 

Голови  
ДЯКОВОЇ АННИ 
ОЛЕКСАНДРІВНИ 

За активну діяльність та співпрацю у 
напрямку забезпечення належної 
експлуатації житлового будинку, 
утримання прибудинкової території 
покращення благоустрою.  

Ужгородський 
місцевий осередок  
ВГО "Спілка власників 
житла України". 
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2.  Громадська організація 

Народного Руху України 
ім. В'ячеслава Чорновола 

Голови КЕЛЕМЕНА 
ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА 

За активну професійну та громадську 
діяльність.  

Міське управління ГО 
НРУ ім. В'ячеслава 
Чорновола 

3.  Первинна профспілкова 
організація студентів 
ДВНЗ "УжНУ" 

Голови ЗАВАДЯК 
АНДРІАНИ 
ВАСИЛІВНИ 

За активну громадську діяльність,  
значний особистий вклад  в 
організацію проведення культурно-
масових заходів  університету, 
спортивних змагань серед студентів та 
викладачів, активну позицію щодо 
захисту соціальних інтересів 
студентів.   

Ректор ДВНЗ "УжНУ" 
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