
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10 вересня 2020 року                      Ужгород                              № 2126 

 

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, 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 " 
 

          - загальна та середня спеціальна освіти; 

 

КОЖАЙКІНУ ВОЛОДИМИРУ МИКОЛАЙОВИЧУ  – вчителю фізичної 

культури Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 

Ужгородської міської ради, 

 за особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, високий 

професіоналізм, активну громадську діяльність, підготовку переможців та 

призерів у міських спортивних змаганнях. 

 

  - дошкільне виховання; 

 

ОРЛОВІЙ ІРИНІ ОМЕЛЬЯНІВНІ – вихователю закладу дошкільної освіти 

№12 загального розвитку Ужгородської міської ради, 

 за багаторічну педагогічну діяльність у сфері дошкільної освіти, високий 

професіоналізм у роботі з дітьми, успішне впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій з урахуванням вікових особливостей дітей 

дошкільного віку.  

 



   "Екологія і охорона довкілля, зелене будівництво" 

 

ЛАЗАР ТЕРЕЗІЇ ВАСИЛІВНІ – голові клубу акваріумістів Закарпаття, 

головному спеціалісту відділу тарифної політики та енергоменеджменту 

управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради, 

за вагомий внесок у створення та  популяризацію акваскейпінгу- 

мистецтва акваріумної композиції, високий професіоналізм та активну 

громадську діяльність.   

 

"Організація виробництва промислової продукції" 

 

КЛЮЧЕВСЬКОМУ ІВАНУ ІВАНОВИЧУ – директору поліграфічного 

підприємства "Патент", 

за вагомий внесок у розвиток поліграфічної справи,  активну участь у 

краєзнавчих дослідженнях, високий професіоналізм.  

 

"Діяльність у сфері розвитку житлово-комунального господарства міста." 

 

ІШТВАНІ ОЛЕКСАНДРУ ТІБОРОВИЧУ  – заступнику головного інженера 

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Уж МРЕМ,  

за високий професіоналізм, активну громадську діяльність, особистий 

внесок у розвиток міста та особистий вагомий внесок у розвиток енергетичної 

галузі міста. 

 

 "Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту" 
 

КУТУ ВАСИЛЮ  ІВАНОВИЧУ – голові молодіжної організації "Молодий 

Патріот", кандидату технічних наук, доценту кафедри програмного 

забезпечення системи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

за високий професіоналізм, активну громадську діяльність та  вагомий 

внесок у розвиток патріотичного та фізичного виховання молоді міста. 

 

ЛЯХОВЕЦЬ КАТЕРИНІ МИХАЙЛІВНІ  – провідному фахівцю факультету 

фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»,  

 за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту,  

багаторічну плідну працю в сфері оздоровчого та інтелектуально-духовного 

розвитку молоді, високий професіоналізм. 

 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород". 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 


