
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
06.12.2017                  Ужгород                               № 530 

Про  нагородження грамотою  

міської ради 

За сумлінну роботу, високий професіоналізм, активну життєву позицію 

та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити грамотою міської 

ради: 

Бавол 

Степанію Михайлівну 

 

заступника начальника відділу бухгалтерського 

обліку, заступника головного бухгалтера 

департаменту міського господарства  

 

Боднар 

Оксану Романівну 

начальника відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства 

  

Галайчук 

Ганну Михайлівну 

 

спеціаліста І категорії управління 

містобудування та архітектури 

Гах 

Лесю Мирославівну 

директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики 

 

Гулько 

Валентину Володимирівну 

 

головного спеціаліста відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економіки та стратегічного 

планування 

 

Козак 

Наталію Дмитрівну 

начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 

Лисюк 

Світлану Володимирівну 

 

заступника начальника загального відділу 

 

Махобей 

Тетяну Анатоліївну 

 

Павлову 

Ніну Євгенівну 

 

начальника відділу роботи із зверненнями 

громадян 

 

заступника начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності, заступника головного 



бухгалтера управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

 

Папай 

Марію Бейлівну 

начальника відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла управління майном 

департаменту міського господарства 

 

Пересту 

Валентину Федорівну 

 

головного спеціаліста відділу контролю за 

призначенням та виплатою пенсій управління 

праці та соціального захисту населення 

 

Попкову 

Тетяну Анатоліївну 

 

головного спеціаліста відділу обліку, розподілу 

та приватизації житла управління майном 

департаменту міського господарства 

 

Рудов 

Оксану Миколаївну 

 

начальника загального відділу 

 

Славич  

Віру Юріївну 

 

начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної політики 

 

Тарахонич 

Вікторію Юріївну 

 

начальника відділу міжнародних грантових 

програм та інновацій, депутата Ужгородської 

міської ради ІІІ, ІV, VI скликань 

 

Турховську 

Ганну Іванівну 

 

начальника відділу бухгалтерського обліку 

міської ради та виконкому 

 

Фревлик  

Любу Миколаївну 

 

начальника відділу контролю за призначенням та 

виплатою пенсій управління праці та соціального 

захисту населення 

 

Власик 

Вікторію Петрівну 

 

начальника відділу прийому і видачі документів 

„Єдине вікно” управління праці та соціального 

захисту населення 

 

Іванцик 

Кристину Віталіївну 

 

головного спеціаліста загального відділу 

 

Костроміна 

Миколу Олександровича 

 

 

головного спеціаліста відділу документального 

та організаційного забезпечення 

Логвінова 

Павла Вадимовича 

головного економіста відділу планування та 

аналізу доходів бюджету департаменту фінансів 

та бюджетної політики 

  



Урсту 

Миколу Валерійовича 

начальника відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 

Чегіль 

Мар’яну Михайлівну 

 

заступника начальника управління у справах  

культури, спорту, сім’ї та молоді, начальника 

відділу культури 

 

Сушко 

Андріану Антонівну 

 

секретаря Ужгородської міської ради 

 

Білонку 

Володимира Івановича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Варцабу 

Сергія Васильовича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Горвата 

Мирослава Васильовича 

 

заступника начальника управління праці та 

соціального захисту населення, начальника 

відділу соціальних допомог 

 

Готру 

Віталія Вікторовича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Ковальського 

Анатолія Володимировича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Куліна 

Золтана Золтановича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Мандича 

Юрія Васильовича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Росаду  

Івана Михайловича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Станка 

Юрія Юрійовича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання, начальника відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою 

 

Химинця  

Володимира Васильовича 

 

депутата Ужгородської міської ради VІІ 

скликання 

 

Бабілю 

Святослава 

 

регіонального координатора громадянської 

мережі „ОПОРА” 

  

Коваля 

Олександра Дмитровича 

старшого викладача факультету туризму та 

міжнародних комунікацій УжНУ, керівника 



туристично-інформаційного центру „Турінформ 

Закарпаття” 

 

Колодій 

Маріанну Михайлівну 

 

директора Закарпатського обласного центру 

гендерної освіти при УжНУ 

 

Лівак 

Людмилу 

 

голову ужгородського осередку „Пласт”, члена 

ГО „Інститут міста Ужгород” 

 

Митровцій 

Валентину Василівну 

 

 

голову ради Ужгородської міської організації 

Спілки жінок України 

Носенко  

Олесю 

координатора проекту „Подорожуючі ляльки” 

 

Ройтера   

Мартина 

 

експерта з інтегрованого розвитку побратимства 

міст Ужгород та Дармштадт 

 

Ярцеву 

Галину Миколаївну 

 

координатора ГО „Рух підтримки закарпатських 

військових” 

 

Артюхіну 

Олександру 

 

журналістку телеканалу „Ужінформ” 

 

Білканича 

Андрія 

 

журналіста телеканалу „М-Студіо” 

 

Крупко 

Ірину 

 

журналістку телеканалу „21 канал” 

 

Мазур 

Владу 

 

журналістку телеканалу „1 Кабельний” 

 

Янчук 

Нелю 

 

журналістку телеканалу „Тиса-1” Закарпатської  

регіональної філії Національної телекомпанії 

України 

 

Буркало 

Володимира Юрійовича 

 

голову ОСББ „Дружба” 

 

Власенка 

Валерія Олександровича 

 

голову ОСББ „Шахта-Руданського 5” 

 

Зозулинець 

Людмилу Василівну 

 

голову ОСББ „Саламандра проспект Свободи 55” 

 

 

 

 



 

Крупу  

Оксану Орестівну 

 

голову ОСББ „Заньковецької, 13” 

 

Курей 

Йолану Василівну 

 

голову ЖБК „Беркут” 

 

Левко 

Віру Михайлівну 

 

голову ОСББ „Тихого 17” 

 

Росоху 

Тетяну Йосипівну 

 

голову комітету місцевого самоврядування 

мікрорайону Доманинці 

 

Тітову 

Ганну Іванівну 

 

голову ЖБК „Расвет” 

 

Химинець 

Владислава Вікторовича 

 

голову ОСББ „Кооператор 2016” 

 

 

Міський голова                                                                      Б. Андріїв 


