
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 

(1-е пленарне засідання) 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 15 вересня 2011 р. № 236                                                             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:  

 
"Професійна діяльність у сфері освіти":  

- вища освіта 
 

Полюжину Михайлу Михайловичу - проректору з наукової роботи 
ЗакДУ, доктору філологічних наук, професору – 

за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, 
плідну організаторську та творчу роботу з удосконалення навчально-виховного 
процесу, розробку та активне впровадження інноваційних технологій в освітню 
практику; 

- загальна та середня спеціальна освіта 
 

 Бабунич Оксані Юріївні - вчителю світової літератури та російської мови 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського, спеціалісту вищої категорії- 

за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, створення оптимальних 
умов для всебічного та гармонійного розвитку підростаючого покоління; 

 
 Майор Любові Павлівні - вчителю історії гімназії м. Ужгорода – 

за сумлінну творчу роботу на ниві освіти та значний вклад в роботу з 
обдарованою учнівською молоддю; 



 2 

- дошкільне виховання 
 

Гайовій Тетяні Михайлівні - завідувачу ДНЗ №7 м. Ужгорода – 
за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, створення оптимальних 

умов для всебічного та гармонійного розвитку підростаючого покоління; 
 
Гасинець Вірі Юріївні - завідувачу ДНЗ № 31 м. Ужгорода – 
за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм  та значний 

внесок в удосконалення навчально-виховного процесу; 
 

"Навчання і громадська активність у сфері освіти": 
 

- досягнення серед студентської молоді 
 

 Кампов Лілії Василівні - студентці 5 курсу факультету міжнародних 
відносин ЗакДУ –  

за відмінні успіхи в навчанні та значні досягнення у науково-дослідній 
роботі; 

 
Мацаку Петру Петровичу - студенту 3 курсу факультету бальної 

хореографії КНУКіМ, керівнику Закарпатської філії міжнародного модельного 
агентства «One Models Agency», віце-президенту міжнародної корпорації 
«International Production Group», володарю титулів «Містер Україна 2010» та 
«Mister Model International» -  

за високі досягнення на всеукраїнських та міжнародних конкурсах краси, 
здобутки на конкурсах з бальних танців, вагомий особистий внесок у розвиток 
талановитої молоді та активну громадську позицію; 

 
- досягнення серед школярів 

 
Баркасі Крістіні Йосипівні - учениці 5 (9) класу гімназії м. Ужгорода –  
за відмінні успіхи в навчанні та громадську активність; 
 

"Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я": 
 
Новаку Миколі Івановичу – лікарю - отоларингологу  ЛОР – відділення 

ЦМКЛ –  
за багаторічну, високопрофесійну, сумлінну діяльність у сфері охорони 

здоров’я, активну громадську позицію;  
 
Шютєву Михайлу Михайловичу -  лікарю вищої категорії, члену 

Європейського товариства кардіологів, доценту кафедри факультетської терапії 
медичного факультету ДВНЗ «УжНУ» -  

за вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, активну 
громадську та наукову діяльність, значні досягнення у професійній діяльності, з 
нагоди 70-річчя; 



 3 

 
"Діяльність у соціально-медичній сфері: профілактики захворювань, гігієни, 

оздоровлення, пропагування здорового способу життя, соціальній 
реабілітації, захисту сім’ї і дітей": 

 
Пацканю Богдану Михайловичу - завідувачу кафедрою хірургічних 

дисциплін факультету післядипломної освіти ДВНЗ "УжНУ" –  
за багаторічну діяльність у розвитку хірургічної служби м. Ужгорода, 

впровадження новітніх методів лікування, підготовку висококваліфікованих 
лікарів та науковців, організацію та розвиток кафедри хірургічних дисциплін 
факультету післядипломної освіти; 

 
"Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво": 

 
Бахарєву Юрію Юрійовичу  - заступнику начальника відділу 

раціонального природокористування Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Закарпатській області –  

за активну участь у вирішенні актуальних екологічних питань м. 
Ужгорода: вивезення хімічних засобів захисту рослин з території міста, 
збереження прибережних та водоохоронних зон, розвиток зеленого будівництва 
та озеленення, раціональне використання земельних ресурсів; 

 
"Розвиток науки, техніки і технології,  

інноваційна діяльність": 
 
Дубіву Олександру Васильовичу - начальнику відділу інноваційних 

технологій у навчанні ЗакДУ –  
за впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, 

поширення освітніх ідей та досвіду сучасних закладів освіти; 
 

"Організація виробництва промислової продукції": 
 
Олашину Олександру Андрійовичу - керівнику ВАТ "Машинобудівний 

завод "Тиса" –  
за вагомий особистий внесок у розвиток та підвищення ефективності 

виробництва промислової продукції; 
 

"Діяльність у сфері побутового обслуговування, транспорту і 
телекомунікацій":  

 
 Кулі Олексію Петровичу - голові громадської організації «Асоціація 
автомобільних пасажирських перевізників Закарпатської області», директору 
ТОВ «Транс-Уж» -  

за вагомий особистий внесок у розвиток та підвищення ефективності 
використання автомобільного транспорту, зразкове обслуговування населення 
та сумлінне виконання обов’язків перевізника; 



 4 

 
 
Шевчуку Григорію Васильовичу - директору "Експрес-таксі" –  
за вагомий особистий внесок у розвиток та підвищення ефективності 

транспортного обслуговування мешканців міста; 
 

"Діяльність у сфері розвитку житлово-комунального  
господарства міста": 

 
 Сухолову Анатолію Романовичу - директору комунального підприємства 
«Ужгородський комбінат комунальних послуг» -  

за сумлінну роботу в системі комунального господарства; 
 

"Архітектура, планування, будівництво і  
благоустрій міста": 

 
Ревалло Петру Євгеновичу - заступнику директора з будівництва ТОВ 

«Данте» -  
за багаторічну сумлінну працю у галузі будівництва, активну участь в 

будівництві житлового комплексу «Вишневий сад» по вул. Осипенка, 
запровадження нових елементів у будівництві, роботу над удосконаленням 
енергозбереження будівель; 

 
"Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, народної 

творчості, музейної і бібліотечної справи": 
 
Пап Вільгельму Вільмошовичу - виконавчому директору Товариства 

музичної культури циган Закарпаття “Лаутарі” –  
за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва міста, організацію та 

проведення міжнародного ромського фестивалю джазового мистецтва "Пап - 
джаз фест "Ужгород-2011";  

  
Співаку Володимиру Григоровичу - художньому керівнику та диригенту 

духового оркестру Закарпатської обласної філармонії -    
за високий професіоналізм та плідну творчу діяльність; 
 

"Літературна творчість і образотворче мистецтво": 
 

Безверхнєву Федору Павловичу - заслуженому майстру народної 
творчості України,  ветерану та інваліду Великої Вітчизняної війни –  

за вагомий внесок у розвиток художнього мистецтва Закарпаття та           
м. Ужгорода, збереження та продовження реалістичної основи Закарпатської 
школи живопису, активну громадську діяльність; 
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Самойловичу Олегу Григоровичу - голові комітету ветеранів війни 
обласної ради Організації ветеранів України –  

за багаторічну сумлінну письменницьку роботу з патріотичного 
виховання молоді, вивчення та пропаганду історії Великої Вітчизняної війни; 

 
Кузьмі Борису Івановичу - голові Закарпатської організації Національної 

спілки художників України –  
за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю 

та Ужгорода, активну участь у громадському житті; 
 

"Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової інформації, 
журналістики, книговидання, поліграфії і реклами": 

Варцабі Сергію Васильовичу - голові правління приватного акціонерного 
товариства «Видавництво «Закарпаття» корпоративне підприємство ДАК 
«Укрвидавполіграфія» - 

за вагомий особистий внесок у розвиток книговидавничої справи регіону 
та поліграфічної галузі України, сумлінну роботу та активну участь у 
громадському житті;  

 
Рижовій Вікторії Сергіївні - журналістці, теле – та радіоведучій, 

співробітниці радіо "Тиса - FM" –  
за плідну та якісну роботу у галузі журналістики, активну громадську 

позицію та патріотизм у ставленні до рідного міста; 
 

"Охорона правопорядку і законності": 
 

Грубарю Володимиру Володимировичу - заступнику командира роти 
патрульної служби Ужгородського міського відділення Ужгородського 
міського управління УМВС України в Закарпатській області, лейтенанту 
міліції- 

за сумлінне виконання службових обов’язків та захист інтересів держави, 
прав і свобод громадян, ініціативність і високу професійну майстерність, 
особистий внесок у боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями; 

 
"Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту": 
 
Дьордь Вадиму Івановичу - директору Спеціалізованої дитячо-юнацької 

школи олімпійського резерву з футболу –  
за вагомий особистий внесок в розвиток дитячо-юнацького футболу міста 

та області, покращення умов життєдіяльності СДЮШОР з футболу та 
благоустрій стадіону «Спартак»; 

 
Газуді Стефану Стефановичу - голові Закарпатської федерації 

мотоциклетного спорту України, заслуженому тренеру України, майстру 
спорту, судді національної категорії –  
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за вагомий особистий внесок у розвиток мотоциклетного спорту та 
пропаганду здорового способу життя, високі досягнення у тренерській роботі; 

 
"Діяльність об’єднань громадян в інтересах  

територіальної громади міста": 
 

Ужгородській міській організації ветеранів  в особі голови ради 
Коваленка Володимира Даниловича – 

за активну діяльність у вирішенні соціальних проблем ветеранів та членів 
їх сімей, значний внесок у військово – патріотичне виховання призовної та 
допризовної молоді міста;  

 
Ротарі - клубу "Ужгород - Скала" в особі паст-президента Ротарі - клубу 

"Ужгород - Скала", голови Товариства Північно - східних Карпатських Ротарі – 
Клубів Ковача Івана Івановича –  

за вагомий внесок в організацію та керівництво гуманітарними 
проектами, міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров'я, освіти та 
культури. 

 
2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород". 

 
 
 
Міський голова  В. Погорелов  
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