
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
29.09.2020 Ужгород                                       № 455

    

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та листа  начальника управління у справах культури, молоді та спорту 

25.09.2020 № 30.1-18/641: 

 

 1. Нагородити грамотою міської ради: 

   

 1.1. Викладачів Комунального вищого навчального закладу 

Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора  за вагомий,  особистий 

внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва і мистецької освіти, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

працівників освіти: 

 

Сокач  

Маріану Ернестівну 

 

голову циклової комісії «Фортепіано», 

Заслуженого працівника культури України 

Шіпош  

Наталію Андріївну 

 

голову циклової комісії «Оркестрові струнні 

інструменти» 

Томича  

Ференца Ференцовича 

голову циклової комісії «Оркестрові духові та 

ударні інструменти», Заслуженого артиста 

України 

Стегнея  

Володимира Васильовича 

 

голову циклової комісії «Народні інструменти», 

Заслуженого працівника культури України 

Підгородську  

Надію Миколаївну 

 

голову циклової комісії «Спів», Заслуженого 

працівника культури України 

Шіпоша  

Василя Андрійовича 

 

 

голову циклової комісії «Хорове диригування» 



Стинич  

Наталію Іванівну 

голову циклової комісії «Теорія музики» 

Коцан  

Олесю Михайлівну 

 

голову циклової комісії «Загальне фортепіано» 

 

Яковлєву  

Вікторію Борисівну 

голову циклової комісії «Загальноосвітні, 

гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» 

 

1.2. Викладачів Ужгородської дитячої школи мистецтв за вагомий 

особистий внесок у розвиток, популяризацію музичного мистецтва та 

мистецької освіти, високий професіоналізм, творчу діяльність, досягнуті успіхи 

у вихованні і навчанні підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників 

освіти : 

 

Вуксту  

Галину Олегівну 

в.о.заступника директора по організації 

навчально-виховної роботи, викладача першої 

категорії театральних дисциплін 

 

Фленько  

Надію Миколаївну 

завідуючу відділом народних інструментів, 

старшого викладача по класу народних 

інструментів 

 

Каточ  

Ларису Петерівну 

викладача першої категорії по класу фортепіано 

та концертмейстера 

 

Рошинко  

Марину Юріївну 

викладача першої категорії по класу скрипки 

відділу струнно – смичкових інструментів 

 

Йолича  

Михайла Михайловича 

викладача другої категорії відділення 

образотворчого мистецтва 

 

Синичку  

Василину Петрівну 

викладача вищої категорії хореографічних 

дисциплін 

  

 1.3. Викладачів Ужгородської дитячої музичної школи №1 імені Петра 

Ілліча Чайковського за плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, 

творчу діяльність, досягнуті успіхи у вихованні і навчанні підростаючого 

покоління та з нагоди відзначення Дня працівників освіти: 

 

Шелельо  

Катерину Степанівну 

викладача відділу народних інструментів, 

керівника оркестру народних інструментів 

 

Тимчик 

Олену Йозефівну 

старшого викладача, викладача вокально-

хорового відділу 

 



 

Ляховець 

Олену Павлівну 

старшого викладача, викладача музично-

теоретичних дисциплін 

 

Ясниську  

Ярославу Степанівну 

старшого викладача, викладача відділу струнно-

смичкових інструментів 

 

Ясниського  

Степана Тарасовича 

старшого викладача, викладача відділу струнно-

смичкових інструментів. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 


