
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXV   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 вересня  2014 року                      м. Ужгород                                   № 1459        
                                 
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:  

 
“Професійна діяльність у сфері загальної та середньої спеціальної 

освіти” 

ЩЕРБІ ІГОРЮ ІВАНОВИЧУ - вчителю 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. 

“Професійна діяльність у сфері дошкільного виховання” 

СТЕЦЬ ГАННІ ПЕТРІВНІ  – вихователю  ДНЗ № 39 м. Ужгорода - 
за високий професіоналізм,  вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної 
освіти, створення оптимальних умов для всебічного та гармонійного розвитку 
підростаючого покоління. 

 

МОШКОЛІ ГАННІ ФЕДОРІВНІ - вихователю ДНЗ №36 м. Ужгорода – 
за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм  та вагомий внесок в 
удосконалення навчально-виховного процесу. 
 

 



“Навчання і громадська активність у сфері освіти: досягнення серед 
студентської молоді” 

 

ГРАБУ ІВАНУ ІВАНОВИЧУ - студенту 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.  

 

ДЮРДЬ  ТЕТЯНІ - студенту 3-го курсу філологічного факультету ДВНЗ 
УжНУ –  

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

 

“Навчання і громадська активність у сфері освіти: досягнення серед 
школярів” 

 

ДРОБНИЧУ МАРКУ - учню 5 – С  класу Ужгородської Класичної гімназії - 
за проявлену винахідливість, особистий внесок у розвиток технічної творчості 
учнівської молоді та залучення інтерактивних форм в навчальний процес на 
уроках природничих дисциплін. 

 

“Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я” 

 

ДАНИЛЮКУ ОЛЕКСАНДРУ МИРОСЛАВОВИЧУ - лікарю-хірургу 
хірургічного відділення №1 ЦМКЛ – 
за ефективну, професійну, сумлінну діяльність у сфері охорони здоров’я, високі 
досягнення в роботі. 
 

ГОЙДАШ ЛЮДМИЛІ ВАСИЛІВНІ - старшій медичній сестрі кардіологічного 
відділення для хворих на інфаркт  міокарда ЦМКЛ –  

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

“Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво” 
 
ЩУБЕЛКА ХРИСТИНІ - випускниці медичного факультету, голові соціальної 
ініціативи "Не спи-прибири" –  
за активну участь у вирішенні актуальних екологічних питань м. Ужгорода, 
діяльність, спрямовану на покращення благоустрою нашого міста.   
 



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

 
ДОВГОВИЧУ ЛЕВКУ - громадському діячу, художньому керівнику та 
диригенту 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. 
 
ІГНАЦЕВИЧ ГАЛИНІ ВАСИЛІВНІ - методисту 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. 
 
"Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової інформації, 

журналістики, книговидання, поліграфії і реклами" 
 
ГЛАГОЛІ  ВІТАЛІЮ – кореспондент телеканалу "Новий канал" –  
за плідну та якісну роботу у галузі журналістики, активну громадську позицію 
та патріотизм.   
 

"Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спору" 
 
ПОМПЕЛЮ ЛАДИСЛАВУ ВАСИЛЬОВИЧУ - студенту факультету 
суспільних наук ДВНЗ УжНУ –  
за вагомий внесок у розвиток факультету,  активну участь у студентському 
житті, патріотизм та активну громадську діяльність. 
 
МАНДИЧУ ЮРІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ - депутату міської ради, президенту 
футбольного клубу "Радванка" –  
за вагомий особистий внесок в розвиток дитячо-юнацького футболу у м. 
Ужгороді, активну громадську діяльність.   
 
КАЧУРУ ВІКТОРУ МИКОЛАЙОВИЧУ  - голові Федерації футболу м. 
Ужгорода – 
за вагомий особистий внесок  в розвиток та відновлення футболу та футбольної 
інфраструктури  в місті Ужгород. 
 
АНДРІЇВУ БОГДАНУ ЄВСТАФІЙОВИЧУ - депутату міської ради, 
президенту ФК "Автомобіліст", голові ради президентів футбольних клубів м. 
Ужгорода –  
за активну громадську позицію, меценатську діяльність, спрямовану  на 
реконструкцію стадіону "Автомобіліст". 

 



“Діяльність об’єднань громадян в інтересах  
територіальної громади міста” 

 
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗРОБИ КРОК ВПЕРЕД" в особі 
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.   

"Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста" 
 

ГАЛИКУ ОЛЕГУ ІВАНОВИЧУ – заступнику голови Закарпатського 
об'єднання  Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка –  
за вагомий особистий внесок у соціально – економічний розвиток міста, 
активну участь і допомогу у будівництві соціально важливих об'єктів 
інфраструктури міста, збереження історичної та культурної спадщини 
українського народу. 
 
КІНДРАТУ ОЛЕКСІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ – генеральному директору ТОВ 
"Закарпатбуд", лауреату нагороди "Заслужений будівельник України", 
Почесному працівнику будівництва та архітектури України - 
за вагомий особистий внесок у соціально – економічний розвиток міста в галузі 
архітектури, планування, активну участь і допомогу у будівництві житла та 
соціально важливих об'єктів інфраструктури міста. 
 

"Громадська діяльність" 

ОМЕЛЬЧАК КАТЕРИНІ АПОЛІНАРІЇВНІ – пенсіонеру, учаснику 
національно-визвольної боротьби 1940-1945 рр. -  
за активну громадську позицію, щирий патріотизм, надання постійної допомоги  
закарпатським військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО.  
 
ЯРЦЕВІЙ ГАЛИНІ МИКОЛАЇВНІ  – директору творчо-виробничого 
об'єднання інформаційних, суспільно-аналітичних програм та Інтернет – 
контенту Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії – 
за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в м. Ужгород, 
допомогу закарпатським військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, 
активну громадську, суспільно-політичну діяльність.  
 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород".  

 
Секретар ради                   В. Щадей 
    


	“Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво”

