
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VI _  скликання  
 

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". 
 
 
 
Секретар ради                   В. Щадей 



     
 

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

(до Дня міста Ужгород 2014 року) 
 

1. Професійна діяльність у сфері освіти: 
 

- загальна та середня спеціальна освіта; 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1.  

ЩЕРБА ІГОР 
ІВАНОВИЧ 

Вчитель історії Ужгородської 
ЗОШ I – III  ст. №6 ім. В.С. 
Гренджі-Донського 

За особистий внесок у справу 
навчання та виховання 
підростаючого покоління, 
педагогічну майстерність та 
значний вклад  у реформування 
системи освіти.  

Управління освіти 
Ужгородської 
міської ради 

- дошкільне виховання; 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

СТЕЦЬ ГАННА 
ПЕТРІВНА 

Вихователь  ДНЗ № 39  
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. МОШКОЛА ГАННА 
ФЕДОРІВНА 

Вихователь ДНЗ №36 м. 
Ужгорода 

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

Управління освіти 
Ужгородської 
міської ради  

 
2. Навчання і громадська активність у сфері освіти: 

- досягнення серед студентської молоді; 
 

№ 
п/п 

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

1. 
 
 
 
 
 

ГРАБ ІВАН ІВАНОВИЧ Студент 5 –го курсу  
фізичного факультету 
ДВНЗ УжНУ.  

За активну громадську позицію 
серед студентської молоді,  
вагомий особистий внесок в  
піднесення іміджу УжНУ,  
успішну роботу на посаді Голови 
Студради та мера Студентської 
республіки Закарпаття.  
 

Закарпатська 
обласна 
організація ВМГО 
"Студентська 
республіка" 

2.  ДЮРДЬ  ТЕТЯНА  Студент 3-го курсу 
філологічного 
факультету ДВНЗ 
"УжНу".  

За високі досягнення у навчанні, 
активну участь у житті факультету, 
патріотизм, волонтерську 
діяльність та активну громадську 
позицію.  

ГО Карпатське 
агентство прав 
людини 
"ВЕСТЕД".  

- досягнення серед школярів; 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

ДРОБНИЧ МАРК  Учень 5 – С  класу 
Ужгородської Класичної 
гімназії.  

За проявлену винахідливість, 
особистий внесок у розвиток 
технічної творчості учнівської 

Управління освіти.  



молоді та залучення 
інтерактивних форм в 
навчальний процес на уроках 
природничих дисциплін.  

 
3. Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

 
1. 

ДАНИЛЮК 
ОЛЕКСАНДР 
МИРОСЛАВОВИЧ 

Лікар-хірург хірургічного 
відділення №1 ЦМКЛ 

За ефективну, професійну, 
сумлінну діяльність у сфері 
охорони здоров’я, високі 
досягнення в роботі. 

Головний лікар 
ЦМКЛ  

2.  ГОЙДАШ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛІВНА 

Старша медична сестра 
кардіологічного відділення для 
хворих на інфаркт  міокарда 
ЦМКЛ 

За багаторічну, 
високопрофесійну роботу та 
значний особистий внесок у 
надання медичної допомоги 
населенню міста.  

Головний лікар 
ЦМКЛ 

 
5. Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво. 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

1. 
 

ЩУБЕЛКА 
ХРИСТИНА  

Випускниця медичного 
факультету, голова соціальної 
ініціативи "Не спи-прибири". 

За активну участь у вирішенні 
актуальних екологічних питань 
м. Ужгорода, діяльність, 
спрямовану на покращення 
благоустрою нашого міста.   

ГО Карпатське агентство 
прав людини "ВЕСТЕД".  

 



12. Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, народної творчості, музейної і бібліотечної 
справи. 

№ 
п/п 

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

1. 
 
 
 
 
 

ДОВГОВИЧ ЛЕВКО  Громадський діяч, 
художній керівник та 
диригент українського 
хору "Карпати" у м. 
Кошіце Словацької 
Республіки.  

За вагомий внесок у розвиток 
музичної культури, хорового 
мистецтва та популяризацію 
української народної творчості на 
міжнародному рівні.  

ГО "Еган".  

2.  ІГНАЦЕВИЧ ГАЛИНА 
ВАСИЛІВНА 

Методист методичного 
кабінету управління 
освіти.  

За вагомий особистий внесок у 
розвиток музейної та бібліотечної 
справи, музичної культури, 
театрального мистецтва, народної 
творчості, високу професійну 
майстерність, активну громадську 
позицію, підготовку та проведення 
загальноміських культурно-
масових заходів.  

Управління 
освіти.  

 
14. Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової інформації, журналістики, книговидання, 

поліграфії і реклами. 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада Заслуги Ким висунуто 

1. 
 
 
 

ГЛАГОЛА  ВІТАЛІЙ  Кореспондент 
телеканалу "Новий 
канал".  

За плідну та якісну роботу у галузі 
журналістики, активну громадську 
позицію та патріотизм.  

Адміністратор ТОВ 
"Новий канал"  



 
 
 

16. Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту. 
 

№ 
п/п 

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

1. 
 
 
 

ПОМПЕЛЬ ЛАДИСЛАВ 
ВАСИЛЬОВИЧ  

Студент факультету 
суспільних наук ДВНЗ 
УжНУ.  

За вагомий внесок у розвиток 
факультету,  активну участь у 
студентському житті, патріотизм та 
активну громадську діяльність. 

Ужгородська 
молодіжна ГО 
"Єдине 
Студентство"  

2.  МАНДИЧ ЮРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ 

Депутат міської ради, 
Президент футбольного 
клубу "Радванка".  

За вагомий особистий внесок в 
розвиток дитячо-юнацького 
футболу у м. Ужгороді, активну 
громадську діяльність.   
 

Ужгородська 
міська ГО 
"Об'єднаймо 
зусилля".  
ГО "Федерація 
футболу м. 
Ужгорода". 

3.  КАЧУР ВІКТОР 
МИКОЛАЙОВИЧ  

Голова Федерації 
футболу м. Ужгорода 

За вагомий особистий внесок  в 
розвиток та відновлення футболу 
та футбольної інфраструктури  в 
місті Ужгород.  

ГО "Федерація 
футболу м. 
Ужгорода".  

4.  АНДРІЇВ БОГДАН 
ЄВСТАФІЙОВИЧ 

Депутат міської ради, 
Президент ФК 
"Автомобіліст", голова 
ради президентів 
футбольних клубів м. 
Ужгорода.  

За активну громадську позицію, 
меценатську діяльність, 
спрямовану  на реконструкцію 
стадіону "Автомобіліст".  

ГО "Федерація 
футболу м. 
Ужгорода". 

 



 
 
 
 

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

Назва організації В особі Заслуги Ким висунуто 

1.  ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗРОБИ 
КРОК ВПЕРЕД"  

заступника голови 
ФІЛІПА ВІТАЛІЯ 
ВІТАЛІЙОВИЧА 

За активну діяльність та співпрацю у 
напрямку покращення благоустрою 
міста Ужгород, проведення чисельних 
патріотичних акцій, спрямованих на 
відновлення та прибирання парків та 
скверів міста, активну громадську 
позицію.   

ГО "Зроби крок 
вперед".  
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