
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 вересня 2015 року                  м. Ужгород                                   № 1820        
                                                               
      
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 освіти: 

 
- вища освіта 

ПОПИКУ ЮРІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ – професору, винахіднику, автору 
чисельних наукових видань, одному з фундаторів підготовки спеціалістів у 
галузі "Фізика напівпровідників" в УжНУ,  

за високий професіоналізм,  багаторічну науково-дослідну роботу у галузі 
фізики, вагомий особистий вклад у розвиток національної науки та сумлінну 
викладацьку діяльність.   

 
- загальна та середня спеціальна освіти 

РОМАНУ СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ  – директору Ужгородської класичної 
гімназії, 

за вагомий особистий внесок у справу навчання підростаючого покоління, 
педагогічну майстерність та значний вклад  у розвиток освіти міста Ужгорода.  
 

- дошкільне виховання 
ЗІНИЧ  ЗІНАЇДІ  ПЕТРІВНІ – завідуючій дошкільним навчальним закладом 
№8 "Дзвіночок", 



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

 
СКОРОХОДОВІЙ ТЕТЯНІ ЄВГЕНІВНІ – вчителю початкових класів 
навчально-виховного комплексу "Престиж"  
 за особистий внесок  у справу навчання та виховання підростаючого 
покоління, педагогічну майстерність і значний вклад у розвиток дошкільної 
освіти міста.  
 

"Розвиток науки, техніки і технології, інноваційна діяльність" 
 

ОСАДЧОМУ АНАТОЛІЮ ІЛЬКОВИЧУ – лікарю сектору медичного 
забезпечення УМВС в Закарпатській області, 

за високий професіоналізм, вагомі досягнення у розробці та впровадженні 
новітніх технологій у сфері стоматології та наукові розробки для потреб 
народного господарства. 

 
БАЛОГУ ЙОСИПУ СТЕПАНОВИЧУ – доктору хімічних наук, професору 
кафедри аналітичної хімії УжНУ, заслуженому винахіднику СРСР та України, 

за багаторічну плідну працю, активну винахідницьку діяльність у галузі 
хімії, вагомі досягнення у розробці та впровадженні новітніх технологій та 
авторство публікацій у провідних наукових друкованих виданнях світу. 
 

Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста 
 

КЕЛЕМЕНУ ЮРІЮ ПЕТРОВИЧУ - голові товариства забудовників 
"Верховинська", 

за активну діяльність у сфері житлово-комунального господарства, вагомий 
особистий внесок і допомогу у будівництві соціально важливих об'єктів  
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури мікрорайону 
"Верховинський" у м. Ужгороді.   
 
"Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової інформації, 

журналістики, книговидання, поліграфії і реклами" 
 

ДОМИЩЕ МИРОСЛАВУ МИКОЛАЙОВИЧУ – директору Департаменту 
захисту прав споживачів Міжнародної служби порятунку (POLIS) 911, 

за високий професіоналізм, сумлінну працю, постійну дієву і 
результативну допомогу громадянам м. Ужгорода щодо захисту їх прав в якості 
споживачів та з нагоди випуску книги Практичний порадник "Самозахист 
споживача".  

 
 



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

 
НАРОДНОМУ  ФОЛЬКЛЬОРНО - ЕТНОГРАФІЧНОМУ АНСАМБЛЮ 
"УЖГОРОД" 

за вагомий внесок у розвиток, збереження та відродження культури 
Закарпаття, високу виконавську майстерність, багаторічну творчу працю, 
духовне збагачення жителів краю та з нагоди 30-річчя з часу створення 
колективу.   

 
САЧКО ЕРІКУ МИХАЙЛОВИЧУ -  засновнику та керівнику "Дитячої 
Академії Танцю", 
за вагомий особистий внесок в розвиток хореографічного мистецтва міста 

Ужгород та Закарпатської дитячої народної творчості, активну професійну 
роботу у забезпеченні безперервного зростання творчої майстерності 
колективу.  

 
Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту. 

 
СОЗАНСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ – старшому тренеру –
викладачу з волейболу Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної 
адміністрації, 

за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію волейболу на 
Закарпатті, піднесення дитячо-юнацького спортивного престижу в Україні.  

 
АНДРІЇВУ АНДРІЮ ЄВСТАХІЙОВИЧУ-  Президенту футбольного клубу 
"Ужгород", депутату Закарпатської обласної ради, 

за вагомий внесок в розвиток футболу міста та області, особистий вклад у 
покращення умов та благоустрій спортивних об'єктів інфраструктури міста та 
популяризацію здорового способу життя серед молоді.  

 
Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної  

громади міста 
 
Громадській організації "Ужгородська міська Всеукраїнська організація 
інвалідів війни Збройних сил та бойових дій" в особі голови правління 
ГУДМАНЯНА  ГРАНТА  АМАЗОВИЧА –  

за наполегливу, активну діяльність, успішне виконання завдань та 
практичну різносторонню допомогу  інвалідам війни та Збройних сил України, 
родичам загиблих, активну життєву і громадську позицію.  

 
 
 
 



"Громадська діяльність" 
 

 КУЛЬНЄВУ ВОЛОДИМИРУ МИКОЛАЙОВИЧУ – військовому пенсіонеру, 
вчителю предмету "Захист Вітчизни" ЗОШ №3, 8, голові Ужгородської 
міської ради Організації ветеранів України,  

за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
волонтерського руху щодо захисту ветеранів війни, праці, пенсіонерів, 
допомогу закарпатським військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО,  
суспільно-політичну діяльність.  

(кандидатура подана обласною радою Організації ветеранів України) 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород".  

 
 
Міський голова          В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


