
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
08.11.2019                               Ужгород                                № 466  

  

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 1. За вагомий особистий внесок у розвиток  народного мистецтва, 

досягнуті успіхи у вихованні та навчанні підростаючого покоління, високий 

професіоналізм, творчу діяльність та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородити грамотою 

міської ради: 

 

Ардельянову 

Тетяну Володимирівну 

 

засновника та керівника Центру творчого 

розвитку дітей та дорослих «Зіраті-Зефірчик» 

Вайзер 

Людмилу Вячеславівну 

старшого викладача вищої категорії 

хореографічних дисциплін Ужгородської дитячої 

школи мистецтв, Заслужена артистка України 

 

Горзову 

Оксану Олександрівну 

заступника директора по організації навчально-

виховної роботи, викладача вищої категорії по 

класу фортепіано Ужгородської дитячої школи 

мистецтв 

 

Зайцева 

Олега Дмитровича 

театрознавця, члена Національної спілки 

театральних діячів України 

 

Калинича 

Артема Адальбертовича 

викладача циклової комісії оркестрові духові та 

ударні інструменти КВНЗ «Ужгородський 

музичний коледж імені Д.Є. Задора» 

 

Калинич 

Корнелію Йосипівну 

методиста Ужгородського міського центру 

дозвілля – будинку культури 

 

Каточ 

Ларису Петрівну 

викладача першої категорії по класу фортепіано,  

концертмейстера Ужгородської дитячої школи 

мистецтв 



Ковач 

Людмилу Іванівну 

головного бухгалтера Ужгородської дитячої 

школи мистецтв 

 

Короленка 

Володимира 

Володимировича 

керівника народного музичного гурту «Гудацька 

тайстра» Ужгородського міського центру 

дозвілля – будинку культури 

 

Куцик 

Надію Дмитрівну 

викладача відділу фортепіано Ужгородської 

дитячої музичної школи №1 ім. П.І. 

Чайковського 

 

Перегинець 

Наталію Вікторівну 

викладача відділу музично-теоретичних 

дисциплін Ужгородської дитячої музичної школи 

№1 ім. П.І. Чайковського 

 

Петрецьку 

Людмилу Михайлівну 

заслуженого працівника культури України, 

художнього керівника зразкового дитячого 

ансамблю танцю «Веселка» громадського 

об’єднання «Школи хореографічного мистецтва 

ім. М. Суслікова» 

 

Потушняк 

Габріеллу Степанівну 

викладача відділу струнно-смичкових 

інструментів Ужгородської дитячої музичної 

школи №1 ім. П.І. Чайковського 

 

Роман 

Еліну Олександрівну 

старшого викладача вищої категорії, завідуючу 

відділенням образотворчого мистецтва 

Ужгородської дитячої школи мистецтв 

 

Рунова 

Михайла Олександровича 

концертмейстера вищої категорії Ужгородської 

дитячої школи мистецтв 

 

Сачко 

Камілу Володимирівну 

викладача молодших класів «Дитячої Академії 

Танцю» 

 

Федосову 

Аллу Олександрівну 

викладача відділу струнно-смичкових 

інструментів Ужгородської дитячої музичної 

школи №1 ім. П.І. Чайковського 

 

Швайгер 

Нелю Людвиківну 

старшого викладач вищої категорії вокально-

хорових дисциплін Ужгородської дитячої школи 

мистецтв 

 

 

 

 

 



Школяр 

Яну Іванівну 

викладача відділу фортепіано Ужгородської 

дитячої музичної школи №1 ім. П.І. 

Чайковського 

 

Щербату 

Оксану Орестівну 

викладача вищої категорії по класу фортепіано, 

концертмейстера Ужгородської дитячої школи 

мистецтв 

 

Ясінську 

Наталію Георгіївну 

викладача відділу народних інструментів 

Ужгородської дитячої музичної школи №1          

ім. П.І. Чайковського 

 

 

2. За сумлінне виконання службових обов’язків,  високий професіоналізм, 

активну участь у вирішенні питань соціального захисту   населення та з нагоди  

Дня працівника соціальної сфери нагородити грамотою міської ради: 

 

Балога 

Івана Івановича 

 

 соціального працівника 

Барну 

Олену-Маргариту Іванівну 

соціального працівника відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового 

проживання Ужгородського міського 

територіального центру соціальних служб  для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

Белоусову 

Ганну Борисівну 

 

члена Ужгородської міської організації ветеранів 

Булецу 

Наталію Сергіївну 

 

голову Ужгородського ТО «УТОГ» 

Годованця 

Василя Михайловича 

 

заступника начальника служби у справах дітей 

Гудманяна 

Гранта Амазовича 

 

голову Ужгородської міської ради інвалідів 

війни, збройних сил та учасників бойових дій 

Касинець 

Ірину Володимирівну 

 

головного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності департаменту праці та 

соціального захисту населення 

 

Ковач 

Ганну Василівну 

кухаря відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання 



Ужгородського міського територіального центру 

соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді 

 

Куприч 

Ольгу Петрівну 

головного спеціаліста відділу оформлення і 

виготовлення виплатних документів управління 

соціальних допомог департаменту праці та 

соціального захисту населення 

 

Левкулич 

Вікторію Петрівну 

провідного спеціаліста відділу субсидій 

управління соціальних допомог департаменту 

праці та соціального захисту населення 

 

Миголинець 

Марину Сергіївну 

головного спеціаліста відділу адресних 

соціальних допомог управління соціальних 

допомог департаменту праці та соціального 

захисту населення 

 

Оленич 

Аліну Федорівну 

заступника директора Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, начальник відділу соціальної роботи 

 

Пересту 

Валентину Федорівну 

заступника начальника відділу контролю за 

призначенням та виплатою пенсій департаменту 

праці та соціального захисту населення 

 

Рудов 

Ганну Іванівну 

соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома Ужгородського міського 

територіального центру соціальних служб  для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

Ур 

Анжеліку Золтанівну 

спеціаліста І категорії служби у справах дітей 

 

3. За вагомий особистий внесок у розвиток  спорту в м. Ужгороді, призові 

місця на чемпіонатах України, пропаганду здорового способу життя та високий 

професіоналізм нагородити грамотою міської ради: 

 

Вакарову 

Олександру Василівну 

 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Гуменюка 

Григорія Олеговича 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 



 

 

Дуркота 

Івана Івановича 

 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Йолича 

Тібора Михайловича 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Кирилюка 

Олександра 

Олександровича 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Прокопович 

Анну Володимирівну 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Савчин 

Христину Ярославівну 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

Товта 

Ігоря Івановича 

спортсмена відокремленого підрозділу 

Закарпатського представництва ГО «Федерація 

бодібілдингу України» 

 

 

 

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


