
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
02.10.2018                  Ужгород                                 № 439 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

1. За зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання завдань за 

призначенням в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської 

областей та з нагоди Дня захисника України нагородити грамотою міської 

ради: 

 

Балецького 

Василя Михайловича 

 

майора, начальника групи проведення службових 

розслідувань Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку 

 

Грабовського 

Андрія Федоровича 

сержанта, командира господарчого відділення 

взводу забезпечення Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Гринчука 

Андрія Анатолійовича 

 

підполковника, начальника відділення 

запобігання, виявлення злочинів та інших 

правопорушень, заступника начальника 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку  

 

Доценка 

Василя Вікторовича 

 

майора, старшого офіцера відділення організації 

охорони, патрульно-постової служби, розшуку та 

діяльності Військової служби правопорядку в 

гарнізонах Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку 

 

Ліхтея 

Василя Юрійовича 

 

старшину, начальника груп секретного 

документального забезпечення Ужгородського 

зонального відділу Військової служби 

правопорядку 



 

Сабутя 

Дмитра Геннадійовича 

 

старшого лейтенанта, офіцера групи проведення 

службових розслідувань Ужгородського 

зонального відділу Військової служби 

правопорядку 

 

Слюсарчука 

Юрія Вікторовича 

 

старшого прапорщика, старшого інспектора 

відділення військової інспекції безпеки 

дорожнього руху Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

  

2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високі показники у 

службово-бойовій діяльності та з нагоди Дня захисника України нагородити 

грамотою міської ради: 

 

Даниляка 

Павла Юрійовича 

 

майора, заступника командира 4 стрілецького 

батальйону з тилу військової частини             

3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України  

 

Гавдяка 

Юрія Миколайовича 

молодшого лейтенанта, командира стрілецького 

взводу (резервного) 4 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Західного оперативно-

територіального об’єднання Національної гвардії 

України 

 

Кузьму Віктора 

Васильовича 

 

прапорщика, начальника радіовузла взводу 

матеріально-технічного забезпечення 4 

стрілецького батальйону військової частини  

3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України  

 

Мацинятин 

Наталію Михайлівну 

 

старшого сержанта, санітарного інструктора 8 

стрілецької роти 4 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Західного оперативно-

територіального об’єднання Національної гвардії 

України 

 

Решетнікова 

Костянтина Антоновича 

 

сержанта, інструктора кінологічної групи 4 

стрілецького батальйону військової частини  

3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України 

 

Тимощука 

Володимира 

молодшого лейтенанта, командир взводу 

матеріально-технічного забезпечення 4 



Володимировича стрілецького батальйону військової частини  

3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України 

  

3. За високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 

Дня захисника України нагородити грамотою міської ради: 

 

Мажоравську 

Яну Іванівну 

 

провідного інспектора Ужгородського міськ-

районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Закарпатській області 

 

Серкез 

Анастасію Анатоліївну 

старшого інспектора Ужгородського міськ-

районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Закарпатській області 

 

4. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти міста Ужгород та з нагоди Дня працівника освіти нагородити 

грамотою міської ради: 

 

Амосову  

Олену Олександрівну 

 

заступника директора з ВР Ужгородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 

 

Бобровник 

Олену Миколаївну 

вчителя англійської мови лінгвістичної гімназії 

ім. Т.Г. Шевченка 

 

Гаранжу 

Оксану Ярославівну 

 

вчителя інформатики Ужгородської класичної 

гімназії 

 

Фешко 

Іванну Іванівну 

 

вчителя образотворчого мистецтва НВК 

«Гармонія» 

 

Ціник 

Олену Василівну 

 

заступника директора з НВР Ужгородської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 

 

Штелиху 

Марину Петрівну 

 

вчителя математики Ужгородської загально-

освітньої школи І-ІІІ ст. №20 ліцею «Лідер» 

 

5. За високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 50-

річчя з дня створення Ужгородської ТПО УТОС нагородити грамотою 

міської ради: 

 

Близнець 

Олену Іванівну 

секретаря Ужгородської ТПО УТОС 



Міовканича 

Олексія Михайловича 

голову Ужгородської ТПО УТОС 

 

Шпонтак 

Марію Василівну 

 

голову ревізійної комісії Ужгородської ТПО 

УТОС 

 

6. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирішення проблем 

соціального захисту населення та з нагоди 19 річниці МСРЦ «Дорога життя» 

нагородити грамотою міської ради: 

 

Аніцеву 

Світлану Іванівну 

 

заступника директора центру «Дорога життя» 

Багрій 

Ірину Михайлівну 

головного бухгалтера центру «Дорога життя» 

 

Козик 

Світлану Іванівну 

 

соціального вихователя центру «Дорога життя» 

 

Павлікову 

Еріку Степанівну 

 

соціального вихователя центру «Дорога життя» 

 

Піпту 

Мирославу Іванівну 

 

голову батьківського комітету центру «Дорога 

життя» 

 

Фабіян 

Юлію Василівну 

 

завідуючу відділенням підтриманого проживання 

центру «Дорога життя» 

 

 

 

Міський голова                                                Б. АНДРІЇВ 


