
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
06.03.2019                               Ужгород                               № 113 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

За сумлінну працю, активну громадську діяльність, вагомий особистий 

внесок у справу захисту прав жінок, високий професіоналізм та з нагоди   

Міжнародного жіночого дня нагородити грамотою міської ради: 

 

 

Бонь 

Марину Михайлівну 

 

 

 

адміністратора відділу надання адміністративних 

послуг центру надання адміністративних послуг 

 

Васько 

Діану Миколаївну 

головного спеціаліста відділу персоніфікованого 

обліку отримувачів пільг, гарантій та 

компенсацій управління пільг, гарантій та 

компенсацій департаменту праці та соціального 

захисту населення  

 

Гричак 

Ганну Миколаївну 

 

вчителя початкових класів НВК «Ялинка» 

 

Задорожну 

Ганну Федорівну 

 

колишнього секретаря виконкому Ужгородської 

міської ради 

 

Зан 

Жанну Анатоліївну 

 

головного спеціаліста відділу роботи із 

зверненнями громадян 

 

Зінич 

Аллу Борисівну 

 

заступника начальника управління правового 

забезпечення, начальника відділу правової 

експертизи документів 

 

Зиму 

Тетяну Олександрівну 

 

головного спеціаліста відділу реєстрації місця 

проживання 

  



Зубар 

Маріанну Олександрівну 

головного бухгалтера управління економічного 

розвитку міста 

 

Каліновську 

Оксану Євгенівну 

 

начальника відділу регулювання забудови 

управління містобудування та архітектури 

 

Клещеву 

Світлану Сергіївну 

 

начальника відділу управління комунальною 

власністю та земельними ресурсами управління 

майном департаменту міського господарства 

 

Крицкій 

Ярославу Емерихівну 

 

державного реєстратора відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

 

Лавріченко 

Галину Василівну 

 

прибиральницю відділу охорони праці та 

санітарно-господарського обслуговування 

господарсько-експлуатаційного управління 

 

Мінаєву  

Аллу Ласлівну 

 

головного спеціаліста відділу документального 

та організаційного забезпечення 

 

Мінаєву 

Ніколь Миколаївну 

 

секретаря керівника загального відділу 

 

Ньорбу Вікторію 

Володимирівну 

 

головного спеціаліста відділу благоустрою 

управління житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства 

 

Онопко 

Марину Василівну 

 

заступника начальника відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, державного реєстратора 

 

Попдякуник 

Валентину Іванівну 

 

головного спеціаліста відділу у справах осіб з 

інвалідністю та ветеранів управління пільг, 

гарантій та компенсацій департаменту праці та 

соціального захисту населення 

 

Сідак 

Наталію Олексіївну 

 

головного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності управління освіти 

 

Станкович 

Вікторію Іванівну 

 

начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головного бухгалтера управління 

капітального будівництва 

 

Суршко 

Мирославу Юріївну 

 

спеціаліста І категорії фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоровʼя 



 

Шикоту 

Тетяну Іванівну 

 

адміністратора відділу надання адміністративних 

послуг центру надання адміністративних послуг 

 

Юзвін 

Ірину Степанівну 

прибиральницю відділу охорони праці та 

санітарно-господарського обслуговування 

господарсько-експлуатаційного управління 

 

 

 

Міський голова                                                         Б. АНДРІЇВ 


