
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVI  сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1244          

                                                              

                                                                                  

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 та 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» 

 

 

ДЗЕМБАСУ ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬОВИЧУ  – вчителю історії ЗОШ I-III 

ступенів №7 Ужгородської міської ради, 

 за багаторічну діяльність із збереження історичного минулого краю, 

зокрема, Невицького замку, активну життєву позицію, підготовку 

переможців та призерів Всеукраїнських науково-дослідних робіт Малої 

академії наук за напрямком «Археологія», залучення учнівської молоді до 

роботи постійно діючої Міжнародної еколого - археологічної волонтерської 

експедиції «Замки Закарпаття». 

«Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я» 

 



ПІРІДІ ВАСИЛЮ ЛЮДВИКОВИЧУ – лікарю акушеру-гінекологу, 

завідувачу акушерського обсерваційного відділення Ужгородського міського 

пологового будинку, 

за високий професіоналізм,  багаторічну науково-дослідну роботу у 

галузі медицини, вагомий особистий вклад у розвиток генікології  та 

викладацьку діяльність.   

    

МАЛЯРУ РОМАНУ ВАСИЛЬОВИЧУ – лікарю - стоматологу, заступнику 

головного лікаря з медичної частини Закарпатської обласної клінічної 

стоматологічної поліклініки м. Ужгород 

за значний внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, активну життєву 

позицію, високий професіоналізм. 

  

КОЗАК ТЕТЯНІ ЮРІЇВНІ – голові комісії з питань охорони здоров’я 

Громадської ради при Закарпатській обласній адміністрації  

 за вагомий внесок в розвиток паліативної допомоги у м. Ужгороді. 

 

ПАНАІТУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ (посмертно) – колишньому 

завідуючому гінекологічним відділенням Ужгородського міського 

перинатального центру,  

 за значний внесок в розвиток галузі охорони здоров’я. 

 

 

«Діяльність у соціально-медичній сфері: профілактики 

захворювань, гігієни, оздоровлення, пропагування здорового способу 

життя, соціальній реабілітації захисту сім’ї  та дітей» 

 

ГАНИЧ ОКСАНІ МИКОЛАЇВНІ – директору НДІ фітотерапії УжНУ, 

доктору медичних наук, заслуженому професору, заслуженому діячу науки і 

техніки,   

  за вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, активну 

громадську діяльність, багаторічну плідну наукову працю, високий 

професіоналізм. 

 

ФЛЕНЬКУ ІВАНУ ІВАНОВИЧУ – директору Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

 за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, 

популяризацію  сімейних цінностей серед населення, підвищення 

поінформованості про відповідальну сім’ю та батьківство. 

 

АРОКГАТІ МАРІЇ ЮРІЇВНІ – начальнику служби у справах дітей 

Ужгородської міської ради, 

 за високий професіоналізм, сумлінне ставлення до покладених  

обов’язків, відповідальну роботу з реалізації державної політики з питань 

усиновлення та розвитку сімейних форм виховання, опіки, піклування щодо 



дітей, здійснення заходів щодо забезпечення прав дітей, профілактики 

злочинності та соціального захисту дітей. 

 

«Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво» 

 

СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК ОКСАНІ ІГОРІВНІ – керівнику ГО 

«Екосфера», 

за активну роботу по захисту довкілля, зокрема, із збереження паркової 

зони «Кірпічка». 

 

«Розвиток науки,техніки,технології,інноваційна діяльність» 

 

БІЛАНІНУ ВОЛОДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ – колишньому директору 

Ужгородського дослідно-експериментального заводу нестандартного 

обладнання, 

 за багаторічну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у 

розвиток міста.  

 

«Діяльність у сфері розвитку житлово-комунального 

господарства міста» 

 

ГЕРЗАНИЧ ТЕТЯНІ ВІКТОРІВНІ – координатору ГО «Закарпатський 

центр підтримки ОСББ», 

за активну роботу по реформуванню сфери житлово-комунального 

господарства та допомогу мешканцям міста у створенні ОСББ.  

 

 

«Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста» 

 

ДЕГТЯРЬОВІЙ ЛІНІ ВОЛОДИМИРІВНІ – співзасновниці спільноти 

«Uzhhorod Modernism», 

за активну діяльність із збереження історичної частини міста. 

 

«Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, 

народної творчості, музейної і бібліотечної справи» 

 

НАПУДІ ЄВГЕНІЇ ЮРІЇВНІ - в.о. завідувача науково-методичним відділом  

комунального закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Ф. Потушняка» Закарпатської обласної ради, 

за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, збереження та 

відродження культури, підвищення культурно-естетичного рівня жителів 

міста Ужгорода, залучення мешканців міста до соціально-значимих, 

патріотичних акцій та програм. 

 

СТЕГНЕЙ СВІТЛАНІ НУЦІВНІ – директору Ужгородського музичного 

коледжу імені Д.Є. Задора, 



за помітний внесок у розвиток міста, високі професійні здобутки у сфері 

музичної культури, театрального мистецтва, народної творчості музейної та 

бібліотечної справи. 

 

ПЕТІЙ - ПОТАПЧУК НАТАЛІЇ ЙОСИПІВНІ – художньому керівнику та 

головному диригенту Заслуженого академічного Закарпатського народного 

хору, 

   за вагомий особистий внесок у розвиток хорового мистецтва краю, 

виховання талановитої молоді, активну участь у громадському та 

культурному житті  міста та області. 

 

ЗЮБІНІЙ РИММІ АНАТОЛІЇВНІ – актрисі театру та кіно, президенту 

фестивалю дитячого кіно «ФільмФестБук», 

 за вагомий внесок у популяризацію кіномистецтва, сприяння розвитку 

кіновиробництва та кінематографічної освіти  в Україні, формування 

позитивного іміджу м. Ужгорода. 

 

 ШИП МИРОСЛАВІ СТЕПАНІВНІ –  артистці Заслуженого академічного 

Закарпатського народного хору, 

за багаторічну творчу діяльність, активну участь у культурно-

мистецькому житті міста, особистий внесок у розвиток музичного мистецтва 

та високий професіоналізм. 

 

«Літературна творчість і образотворче мистецтво» 

 

ПЕЙТЕРУ МІХАЕЛУ ДМИТРОВИЧУ  – заслуженому художнику України, 

члену Національної спілки художників України, 

 за вагомий творчий доробок у репрезентуванні міста Ужгород в 

культурну спадщину України та Європи, розвиток словацько-українських 

взаємин в області мистецтва та культури. 

 

 ЛЕВАДСЬКІЙ ЕММІ РОМАНІВНІ – керівнику гуртка образотворчого 

мистецтва Ужгородської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради, 

   за багаторічну педагогічну діяльність, особистий внесок у розвиток 

образотворчого мистецтва, високий професіоналізм. 

 

КОГУТИЧ  ІВАННІ  ВАСИЛІВНІ – засновнику спільноти Літературний 

клуб «Читаємо разом» , 

за активну діяльність в літературній сфері міста і проведення заходів для 

творчої молоді.  

 

 

«Діяльність у сфері друкованих і електронних засобів масової 

інформації, журналістики, книговидання, поліграфії і реклами» 

 



ГЛАГОЛІ ВІТАЛІЮ ЯРОСЛАВОВИЧУ – журналісту телеканалу СТБ, 

за високий професіоналізм, сумлінну працю і активну громадську 

позицію. 

 

«Охорона правопорядку і законності» 

 

ГУБАЛЮ ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬОВИЧУ – прокурору Ужгородської 

місцевої прокуратури, 

  за активну діяльність із захисту інтересів територіальної громади міста 

Ужгорода. 

 

«Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту» 

 

СТЕГУРІ ВІКТОРУ ЮРІЙОВИЧУ – тренеру Ужгородської ДЮСШ №1 з 

мотоспорту, 

за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, 

багаторічну плідну працю у вихованні спортсменів високого класу із 

мотоциклетного спорту. 

 

«Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної 

громади міста» 
 

 

ГРИЦАКУ ІВАНУ ЮРІЙОВИЧУ  – Надзвичайному і Повноважному Послу 

України, 

 за вагомий внесок у розвиток співпраці м. Ужгорода з містами – 

побратимами, зокрема, Кросно та Ярослав (Республіка Польща), Чеська Ліпа 

( Чеська Республіка).   

  

МІТРЯЄВІЙ СВІТЛАНІ ІВАНІВНІ – раднику при дирекції Національного 

інституту стратегічних досліджень, 

 за вагомий внесок у розвиток наукових контактів міста Ужгород з 

країнами Карпатського Єврорегіону, активізацію транскордонної співпраці та 

формування позитивного іміджу України в країнах-сусідах. 

  

КОВАЛЮ ОЛЕКСАНДРУ ДМИТРОВИЧУ – члену «ГО Карпатський дім», 

засновнику «Туристичного інформаційного центру Закарпаття», викладачу 

УжНУ, 

за наполегливу, активну роботу з розбудови туристичної сфери Ужгорода 

та пропагування міста як туристичної окраси на теренах країни та за її 

межами.  

 

БРОХУНУ СТЕПАНУ ГРИГОРОВИЧУ – голові правління Громадської 

організації «Союз Чорнобиль Збройних Сил України  м. Ужгорода», 

полковнику  у відставці, 

  за вагомий особистий внесок у справу захисту інтересів ліквідаторів 



аварії на ЧАЕС, військово – патріотичне виховання підростаючого 

покоління, особистий авторитет та активну життєву позицію. 

 

ДОМИЩЕ МИРОСЛАВУ МИКОЛАЙОВИЧУ – директору департаменту 

Захисту Прав Споживачів МГО «Міжнародна Служба Порятунку 911», 

 за значний особистий внесок, постійну активну і результативну 

допомогу громадянам м. Ужгорода щодо захисту їх прав в якості споживачів. 

 

2. Опублікувати рішення в газеті «Ужгород».  

 

 

Міський голова                  Б. Андріїв 

 


