
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
06.12.2018                  Ужгород                                 № 574 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

З нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити грамотою міської 

ради: 

Камінську  

Олену Анатоліївну 

-депутата Ужгородської міської ради ради VІІ скли-

кання, за вагомий особистий внесок у розвиток моло- 

діжного танцювального руху та за перемогу і призові 

місця на багатьох міжнародних танцювальних конкур 

сах, що сприяє підвищенню  іміджу м.Ужгорода 

 

Куліна  

Золтана Золтановича 

-депутата Ужгородської міської ради VІІ скликання, 

за активний захист інтересів національних меншин 

Ужгорода та сприяння їх інтеграції в українське 

суспільство 

 

Мандича  

Юрія Васильовича 

-депутата Ужгородської міської ради VІІ скликання, 

за активний захист інтересів національних меншин 

Ужгорода та сприяння їх інтеграції в українське 

суспільство 

 

Лукшу  

Наталію Олегівну 

-заступника начальника відділу по роботі з депута- 

тами та постійними комісіями, за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію  

 

Брензович  

Любов Григорівну 

-начальника відділу бухгалтерського обліку та звіт-

ності управління освіти, за вагомий особистий внесок 

у запровадження децентралізації та фінансової авто-

номії закладів освіти м.Ужгорода, багаторічну сумлін 

ну працю, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

 

  



Мірошнікова  

Дмитра  Дмитровича 

-головного спеціаліста відділу культури управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді, за  розви- 

ток сучасних напрямів культурної і мистецької діяль-

ності, сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну життєву позицію 

 

Зінич  

Аллу  Борисівну 

-заступника начальника управління правового забез- 

печення, начальника відділу правової експертизи 

документів, за сумлінну працю, високий професіона-

лізм, принциповість та послідовність у відстоюванні 

інтересів громади міста, активну життєву позицію 

 

Баняса  

Василя Юрійовича 

-начальника відділу позовної та претензійної роботи 

управління правового забезпечення, за сумлінну пра-

цю, високий професіоналізм, принциповість та послі-

довність у відстоюванні інтересів громади міста, 

активну життєву позицію 

 

Лайкун  

Моніку  Іштванівну 

- заступника начальника відділу землекористування, 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіона-

лізм, активну життєву позицію 

 

Сабадош  

Руслану  Йосипівну 

-начальника  відділу надання аміністративних послуг  

центру надання адміністративних послуг, адміністра 

тора, за успішну реалізацію програм  «Портал 

адміністративних послуг міста Ужгорода»  та 

«АСКОД», багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Ліврінц  

Ларису Михайлівну 

-адміністратора відділу надання адміністративних 

послуг центру надання адміністративних послуг, за 

ведення сторінки центру надання адміністративних 

послуг м.Ужгорода у мережі «Фейсбук», сумлінну 

працю, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

 

Міхалко  

Іветту Іванівну 

-головного спеціаліста відділу зовнішньоекономіч- 

них зв’язків, інвестицій та туризму управління 

економіки та стратегічного планування, за участь  у 

реалізації проекту «Бюджет громадської ініціативи»,  

сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію 

 
Басараб  

Лесю Дмитрівну 

-начальника відділу бухгалтерського обліку, головно- 

го бухгалтера департаменту міського господарства, 

за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію 



Головей  

Наталію Василівну 

-головного спеціаліста відділу управління комуналь- 

ною власністю та земельними ресурсами департамен- 

ту міського господарства, за сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Лукача  

Петра Михайловича 

-заступника начальника відділу фінансування місце-

вого господарства та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної політики, за 

ефективне впровадження програмного забезпечення 

та супроводу бюджетного процесу,   сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію  

 

Франчук  

Іванну Зіновіївну 

-заступника директора департаменту праці та соціаль 

ного захисту населення, за успішну реалізацію місце 

вих програм у сфері соціального захисту населення, 

розвиток  співпраці  між міською радою та громадсь 

кими організаціями міста, сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Пфайфер  

Вікторію Валеріївну 

-заступника начальника управління пільг, гарантій та 

компенсацій, начальника відділу у справах осіб з 

інвалідністю та ветеранів департаменту праці та со-

ціального захисту населення, за успішну реалізацію 

державних та місцевих програм захисту осіб з інва- 

лідністю, ветеранів війни та учасників АТО,  сумлін-

ну працю, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

 

Подоляк  

Ларису Петрівну 

-заступника начальника відділу інформаційної робо- 

ти, за сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну життєву позицію 

 

Романюка  

Сергія Валерійовича 

-заступника начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення, за багаторічну сумлін- 

ну працю, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

 

Пуглика  

Олександра  Ігоровича 

-начальника відділу програмного та комп’ютерного 

забезпечення управління програмного та комп’ютер- 

ного забезпечення, за ефективне впровадження 

системи електронного документообігу «АСКОД» 

сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію 

Бобика  

Петра Івановича 

-начальника відділу транспорту, державних закупі- 

вель та зв’язку, за організацію та забезпечення переве 

зень пасажирів на міських автобусних маршрутах су- 

 



часним комунальним транспортом, сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Решетаря  

Василя Васильовича 

-начальника відділу охорони здоров’я, за  вагомий 

особистий внесок у реформування медичної галузі 

міста, сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну життєву позицію 

 

Алєнтьєва  

Олега Володимировича 

-заступника начальника відділу реєстрації місця про-

живання, за  сумлінну працю, високий професіона- 

лізм, активну життєву позицію  

 

Кондакову  

Катерину Валеріївну 

-головного спеціаліста відділу звернень та скарг 

управління державного архітектурно-будівельного 

контролю, за  сумлінну працю, високий професіо- 

налізм, активну життєву позицію 

 

Іванцик   

Крістіну  Віталіївну 

-головного спеціаліста загального відділу, за успішне 

впровадження системи електронного документообігу 

«АСКОД»,   сумлінну працю, високий професіона- 

лізм, активну життєву позицію 

 

Євдокименка  

Максима Андрійовича 

-головного спеціаліста відділу запобігання і протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами, 

за  сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію 

 

Павличко  

Олену Іллівну 

-головного спеціаліста відділу регулювання забудови 

управління містобудування та архітектури, за  

сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію 

 

Пугачова Володимира 

Олександровича 

-головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою, за внесок у покращення 

благоустрою міста Ужгород,  сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Федорняка  

Євгенія Романовича 

-головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою, за внесок у покращення 

благоустрою міста Ужгород,  сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Ковтана  

Михайла Михайловича 

-головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою, за внесок у покращення 

благоустрою міста Ужгород,  сумлінну працю, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 



Блискуна Михайла 

Михайловича 

-головного спеціаліста відділу інформатизації та 

технічного захисту управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення, за  впровадження та 

підтримку структурованої кабельної системи в 

Ужгородській міській раді, сумлінну працю,  високий 

професіоналізм, активну життєву позицію  

 

Лукшу  

Олега  Васильовича 

-голову правління Агентства місцевого розвитку 

«Європоліс», за активну участь у написанні Стратегії  

розвитку  міста «Ужгород-2030» 

 

Станкевич-Волосянчук 

Оксану Ігорівну  

-Президента  Регіонального молодіжного еколо-

гічного  об’єднання «Екосфера», за активну участь у 

написанні Стратегії  розвитку  міста «Ужгород-2030» 

 

Сташину-Неймет  

Марину 

Володимирівну 

-члена «Союзу осіб з інвалідністю України», за актив 

ну громадську позицію, висвітлення проблем осіб з 

інвалідністю та реалізацію соціальних проектів для 

дітей та молоді у співпраці з Ужгородською  міською  

радою 

Носу  

Михайла Дмитровича 

-журналіста, культурного діяча, голову редакційної 

ради газети «Неділя. Закарпатські новини», за  актив- 

ну участь у громадському житті міста та співоргані-

зацію першого Міжнародного фестивалю моновистав 

«Монологи над Ужем -  2018» 

Вашаргелі  

Тетяну Володимирівну 

-заслуженого журналіста України, за активну участь 

у громадському житті міста та співорганізацію пер-

шого Міжнародного фестивалю моновистав «Моно-

логи над Ужем -  2018» 

Зайцева  

Олега  Дмитровича 

-театрознавця, члена Національної спілки театраль-

них діячів України, за активну участь у громадсько- 

му житті міста та співорганізацію першого Міжнарод 

ного фестивалю  моновистав  «Монологи над Ужем -  

2018» 

Крупко Ірину -журналістку телеканалу «Sirius», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

Собран  

Маріанну Вікторівну 

-директора комунальної установи «Агенція розвитку 

Ужгорода», за успішну реалізацію українсько-слова- 

цького проекту «Крок до ефективного управління в 

м.Ужгороді»,  активну життєву позицію 

 

Яцкова Миколу 

Миколайовича 

-громадського діяча, регіонального координатора 

Інституту «Республіка» у м.Ужгороді, за реалізацію і 

впровадження місцевих ініціатив у сфері електрон-

них консультацій з громадськістю м.Ужгорода, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 



Мерявчика Олександра 

Васильовича 

-громадського діяча, голова фільмкомісії,  за успішну 

реалізацію проекту «Дні нового кіно», високий 

професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Баран Андріану -журналістку телеканалу «Ужінформ», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Тегзу  Яну -журналістку телеканалу «UA: Закарпаття», за все- 

бічне висвітлення діяльності Ужгородської міської 

ради, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

Мартин Мар’яну -журналістку телеканалу «М-Студіо», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Фреган Вероніку -журналістку телеканалу «1 кабельний», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Фанту Євгенію -журналістку телеканалу «21 канал», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Опаленик Юлію -журналістку телеканалу  «21 канал», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Алдон Марину -журналістку газети «Наш Ужгород», за всебічне 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію 

 

Мегелу Олексія -в.о. головного редактора газети  «Ужгород», за все- 

бічне висвітлення діяльності Ужгородської міської 

ради, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію 

 

Біклян Христину -журналістку  інтернет-видання  «Карпатський об’єк- 

тив», за всебічне висвітлення діяльності Ужгородсь- 

кої міської ради,  високий професіоналізм,  активну 

життєву позицію 

Смагу Василя -головного редактора інтернет-видання  «Закарпатсь- 

кий кореспондент», за всебічне висвітлення діяльно- 

сті Ужгородської міської ради, високий професіона- 

лізм, активну життєву позицію 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 


