
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
29.11.2019                                Ужгород                                  № 504

    

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 1. За сумлінне виконання службових обов’язків, сприяння утвердженню 

верховенства права, законності і правопорядку, високий професіоналізм та з 

нагоди Дня працівників прокуратури нагородити грамотою міської ради: 

 

Косаковського 

Валентина Олександровича 

 

прокурора Ужгородської місцевої прокуратури 

 

Красноголовця 

Сергія Васильовича 

прокурора Ужгородської місцевої прокуратури  

 

 

Романець 

Ольгу Петрівну 

прокурора Ужгородської місцевої прокуратури 

 

 

2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток електроенергетичної галузі та з нагоди Дня 

енергетика нагородити грамотою міської ради: 

 

Головчака 

Івана Івановича 

 

інженера з випробувань і вимірювань 

Ужгородського міського району електричних 

мереж ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Мельник 

Наталію Геннадіївну 

економіста Ужгородського міського району 

електричних мереж ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Симчину 

Наталію Петрівну 

інженера виробничо-технічної групи ІІ категорії 

Ужгородського міського району електричних 

мереж ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

 



Угрина 

Михайла Йосиповича 

майстра виробничої дільниці (з ремонту КЛ-

0,4/10кВ) ІІ групи Ужгородського міського 

району електричних мереж ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

 

Шинкарьова 

Романа Олександровича 

електромонтера з експлуатації електро-

лічильників IV групи кваліфікації 

Ужгородського міського району електричних 

мереж ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

3. За значний внесок у розвиток мікрорайону «Доманинці», сумлінну 

працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування нагородити грамотою міської ради: 

 

Коштуру 

Віталія Васильовича 

 

голову комітету місцевого самоврядування 

мікрорайону «Доманинці» 

Тишанчина 

Миколу Івановича 

члена комітету місцевого самоврядування 

мікрорайону «Доманинці» 

 

4. За високий професіоналізм та належну організацію і проведення в 

УСШ І-ІІІ ступенів №3 практичного об’єктового протипожежного тренування 

нагородити грамотою міської ради: 

 

Фесенко 

Світлану Сапаргаліївну 

директора Ужгородської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №3 з російською мовою навчання 

та поглибленим вивченням англійської мови 

 

Пермякову 

Надію Павлівну 

заступника директора Ужгородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з 

російською мовою навчання та поглибленим 

вивченням англійської мови, начальника штабу 

цивільного захисту 

 

Богдана 

Романа Івановича 

начальника Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Закарпатської області, полковника служби 

цивільного захисту 

 

Суботу 

Андрія Вікторовича 

викладача-методиста Ужгородських 

територіальних курсів Навчально-методичного 



центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської області, майора 

служби цивільного захисту 

 

Пазину 

Владислава Юрійовича 

провідного фахівця Ужгородського МРВ 

Управління ДСНС України в Закарпатській 

області, лейтенанта служби цивільного захисту 

 

Щербея 

Григорія Васильовича 

інспектора ДПРЗ-1 Управління ДСНС України в 

Закарпатській області, лейтенанта служби 

цивільного захисту 

 

Криванича 

Василя Васильовича 

заступника начальника ДПРЧ-15 ДПРЗ-1 

Управління ДСНС України в Закарпатській 

області, капітана служби цивільного захисту 

 

Шандора 

Степана Іштвановича 

начальника караулу ДПРЧ-15 ДПРЗ-1 

Управління ДСНС України в Закарпатській 

області, старшого лейтенанта служби цивільного 

захисту 

 

Рябчук 

Тетяну Геннадіївну 

старшого викладача-методиста навчального 

пункту АРЗ СП Управління ДСНС України в 

Закарпатській області, майора служби 

цивільного захисту 

 

Пеприка 

Миколу Ярославовича 

майора поліції, начальника сектору превентивної 

комунікації Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

 

Шелембу 

Василину Василівну 

майора поліції, старшого інспектора відділу 

превенції Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

 

Щербанича 

Ігоря Романовича 

старшого лейтенанта поліції, заступника 

начальника управління патрульної поліції в 

Закарпатській області департаменту патрульної 

поліції 



Гречина 

Владислава Станіславовича 

лейтенанта поліції, інспектора взводу №1 роти 

№2 батальйону управління патрульної поліції в 

Закарпатській області департаменту патрульної 

поліції 

 

Копрушака 

Мирослава Степановича 

представника Ужгородського МРЕМ ПРАТ 

«Закарпаттяолбенерго» 

 

Марину 

Василя Івановича 

представника Ужгородського МРЕМ ПРАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

 

Библика 

Богдана Федоровича 

начальника Ужгородського відділення АТ 

«Закарпатгаз» 

 

Ілляш 

Світлану Михайлівну 

лікаря обласного центру екстреної медичної 

допомоги 

 

Надь 

Марʼяну Олекасандрівну 

фельдшера обласного центру екстреної медичної 

допомоги 

 

 

 

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


