
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                 VІ_ сесія    VII   скликання 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 30 серпня 2016 року                  м. Ужгород                                   № 380          

                                                              

  

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 

Грабару Олександру Олексійовичу – професору кафедри фізики  

напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський національний університет» -  

за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки та 

плідну організаторську і творчу роботу; 

- дошкільне виховання» 

Ворожильник Марії Михайлівні – завідувачу дошкільного навчального 

закладу № 40 -  

за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм та значний 

внесок в удосконалення навчально – виховного процесу. 

 

«Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я» 

Небеснику Юрію Івановичу – заступнику головного лікаря з лікувальної 

роботи Ужгородської міської дитячої лікарні –  

за вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я та  

значні досягнення у професійній діяльності. 

Островці Тіберію Тіберійовичу – лікарю - хірургу хірургічного 

відділення № 1 Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Новака –  

за високу професійну майстерність, мужність та самовідданість, 

проявлені під час роботи в зоні проведення АТО. 
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«Діяльність у сфері малого і середнього бізнесу» 

Селехману Володимиру Юрійовичу – директору ТОВ «Плодоовоч – Уж»   

за постійну та наполегливу працю у сфері харчової промисловості  та 

забезпечення безперебійної поставки продуктів харчування для закладів 

соціального значення. 

 

«Діяльність у сфері розвитку житлово-комунального господарства 

міста» 

Волосянському Олександру Павловичу – юристу –  

за сприяння у створенні та підтримку діяльності ОСББ на території міста 

Ужгород. 

 

«Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, 

народної творчості, музейної і бібліотечної справи» 

Сачко Михайлу Олексійовичу – Заслуженому працівнику культури 

України, художньому керівнику зразкового дитячого ансамблю народного 

танцю «Джерельця Карпат» -  

за значний особистий внесок у культурно – освітній розвиток міста. 

 

«Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової 

інформації, журналістики, книговидання, поліграфії і реклами» 

Літераті Тетяні Олександрівні – журналісту - 

за значний внесок у розвиток журналістики та серію високопрофесійних 

публікацій про історію міста Ужгород. 

Левицькому Домініку Володимировичу – креативному директору студії 

дизайну Dominik Levitsky Studio , 

за розробку бренду міста Ужгород. 

 

«Діяльність у сфері побутового обслуговування, транспорту і 

телекомунікацій» 

Наконечному Тарасу Юрійовичу – головному спеціалісту відділу 

державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління 

Укртрансбезпеки у Закарпатській області –  

за багаторічну сумлінну роботу, високу професійну майстерність та 

творчу ініціативу. 
 

 «Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту» 

Стрижаку Андрію Андрійовичу – президенту Федерації боксу 

Закарпатської області –  

за значний внесок у розвиток спорту в м. Ужгороді, підтримку і 

заохочення молоді до здорового способу життя. 

Мандичу Юрію Васильовичу – голові Федерації міні - футболу в місті 

Ужгород -  

за відродження та сприяння розвитку  дворового футболу серед молоді в 

м. Ужгороді. 
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«Охорона правопорядку і законності» 

Богдану Роману Івановичу – начальнику навчально – методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області –  

за вагомий внесок у вирішення завдань з підготовки керівних кадрів і 

фахівців у сфері цивільного захисту, сумлінне та високопрофесійне виконання 

службових обов’язків. 

Келемену Івану Івановичу – старшому оперуповноваженому управління 

карного розшуку ГУНП України в Закарпатській області, підполковнику поліції   

за сумлінне виконання службових обов’язків та захист інтересів держави, 

прав і свобод громадян, особистий внесок у боротьбу зі злочинністю та 

правопорушеннями. 

 

«Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної громади 

міста» 

Яцкову Миколі Миколайовичу – заступнику голови ГО «Карпатське 

агентство з прав людини «ВЕСТЕД» –  

за вагомий особистий внесок у реалізації проектів «Покращення 

санітарних умов у дитсадках міста Ужгород», «Створення Центру арт – терапії 

для дітей м. Ужгорода», «Створення Центру тифлопедагогіки для дошкільних 

навчальних закладів у місті Ужгород» та активну громадську діяльність. 

Бур’янову Янку – Генерального консула Генерального консульства 

Словацької республіки в м. Ужгороді –  

за вагомий особистий внесок у справу гармонізації міжетнічних відносин 

у краї, активну роботу з пропаганди, збереження традицій словаків на 

Закарпатті.  

 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород".  

 

 

Міський голова          Б.Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


