
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 303 

 

 

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 та 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; 

 

КУСТРЬО МАРІЇ МИХАЙЛІВНІ  – вчительці фізики ЗОШ I-III ступенів №7 

Ужгородської міської ради, 

 за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, 

активну громадську діяльність, підготовку переможців та призерів у міському 

та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт,  олімпіадах та виставках - конкурсах науково - технічної творчості 

учнівської молоді.   

- дошкільне виховання; 

КОВАЛЬ ВОЛОДИМИРІ МИХАЙЛІВНІ  – виховательці закладу дошкільної 

освіти №42 "Джерельце" загального розвитку Ужгородської міської ради, 

 за багаторічну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, успішне 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтелектуальний та 

творчий підхід до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.  



"Діяльність у сфері розвитку житлово-комунального господарства міста" 

РАЦ ВІКТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ – голові правління ОСББ "Унгварський-16", 

за вагомий особистий внесок у налагодження та покращення благоустрою 

територій міста через діяльність ОСББ, ініціативність та активну громадську 

позицію, високі організаторські здібності.  

 

"Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, народної 

творчості, музейної і бібліотечної справи" 

 

ЗАЙЦЕВІЙ ЕММІ ІВАНІВНІ – Заслуженій діячці мистецтв України, головній  

художниці Закарпатського академічного обласного українського музично – 

драматичного театру братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв, викладачці  

Ужгородського інституту культури і мистецтв, 

за вагомий особистий внесок у розвиток професійного театрального 

мистецтва, багаторічну плідну творчу працю та популяризацію театрально – 

декораційного мистецтва м. Ужгорода.  

 

"Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту" 

 

ДИЧЦІ ТЕТЯНІ ВІКТОРІВНІ – Майстру спорту України з тенісу, бронзовій 

призерці Кубку України, призерці міжнародних змагань, 

за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

високу професійну майстерність, підняття іміджу м. Ужгорода на 

всеукраїнському та міжнародному рівні.  

 

СОБРАН МАРІАННІ ВІКТОРІВНІ – директорці комунальної установи 

"Агенція розвитку Ужгорода", 

за високі організаторські здібності, результативну та системну роботу в 

сфері створення умов для якісного розвитку молодіжної політики міста.  

 

 "Розвиток науки, техніки і технології, інноваційна діяльність" 

 

ДЕЛЕГАН–КОКАЙКО СВІТЛАНІ ВАСИЛІВНІ – доценту кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища хімічного факультету ДВНЗ УжНУ, 

за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток науки та 

підготовку молодих спеціалістів.  

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород".  

 

 

Міський голова   Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 


