
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 15.03.2018 Ужгород   № 112

    

Про заохочення працівників 

житлово-комунального господарства 

з нагоди професійного свята 

 

 

За багаторічну сумлінну працю в системі житлово-комунального 

господарства міста та з нагоди професійного свята – Дня працівника житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування населення: 

 

1. Нагородити грамотами міської ради працівників житлово-

комунального господарства міста згідно з додатком. 

2. Дозволити керівникам житлово-комунальних підприємств міста 

преміювати своїх працівників за рахунок власних коштів. 

 

 

 

 

В. о. міського голови, 

заступник міського голови                                                                 І. Фартушок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

15.03.2018 № 112 

 

СПИСОК 

працівників житлово-комунального господарства, 

які нагороджуються грамотами 
 

 

Гливка Ярослав Славікович – дорожній працівник комунального 

підприємства «КШЕП 

Горос Золтан Золтанович – старший майстер мережі 

водовідведення комунального 

підприємства «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Ужгород»  

 

Довбак Іван Михайлович – директор комунального підприємства 

«КШЕП» 

 

Іванчик Ріта Дезидеріївна – двірник ТОВ «Житло-Сервіс» 

Ільницька Леся Володимирівна – головний спеціаліст відділу технагляду 

за капітальним ремонтом об’єктів 

благоустрою та житлового фонду 

департаменту міського господарства  

 

Кайда Людмила Олександрівна – головний спеціаліст відділу 

експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства  

Лешанич Петро Іванович – слюсар-сантехнік ТОВ «Житло -Сервіс» 

  



Маньшин Родіон Володимирович  – машиніст екскаватора транспортного 

цеху комунального підприємства 

«Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста 

Ужгород» 

 

Петрунь Віра Іванівна – двірник ТОВ «Житло-Сервіс» 

Попович Василь Юрійович – інженер з охорони праці комунального 

підприємства «КШЕП»  

Рошко Віктор Станіславович – водій комунального підприємства 

«КШЕП»  

 

Третякова Наталія Миронівна – начальник відділу по роботі з 

пільговими категоріями населення 

комунального підприємства 

«Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста 

Ужгород» 

 

Федак Ганна Володимирівна – спеціаліст першої категорії відділу 

документообігу та контролю департаменту 

міського господарства  

 

Чурей Йосип Йосипович – двірник ТОВ «Житло-Сервіс» 

 

Чурей Октябрина Юріївна – двірник ТОВ «Житло-Сервіс» 

 

Шипош Марія Андріївна – двірник ТОВ «Житло-Сервіс» 

Якубик Іван Юрійович – дорожній працівник комунального 

підприємства «КШЕП»  

 

В. о. міського голови, 

заступник міського голови                                                            І. Фартушок 


