
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.10.2021 Ужгород                                       № 561

   

   

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування      

в Україні», беручи до уваги листи начальника Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 06.10.2021 

№1690, начальника Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку 11.10.2021 № 7/3691, заступника начальника Управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції 

07.10.2021 № 19950/41/15/3/2021: 

1. Нагородити грамотою міської ради: 

1.1. За сумлінне виконання службових обов’язків, високі показники у 

службово-бойовій діяльності та з нагоди Дня захисників та захисниць України:

   

Тищука 

Ігоря Михайловича 

 

полковника, начальника Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  

Кобильченка 

Євгена Олександровича 

 

солдата, стрільця-радіотелефоніста 3 відділення 1 

стрілецького взводу стрілецької роти 3 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Національної гвардії України 

Калініна 

Анатолія Олександровича 

старшого солдата, старшого стрільця 1 відділення 1 

взводу патрульної роти 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії 

України  

Ланецького 

Сергія Алімовича 

 

майора, начальника відділення забезпечення 

Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  

Гаврика 

Олега Анатолійовича 

 

майора, заступника начальника територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки-

начальник відділення рекрутингу та 



комплектування Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  

Чуйка 

Олександра 

Володимировича  

майора, начальника штабу – першого заступника 

командира військової частини А7080 

Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  

Болтмана 

Володимира Івановича 

 

капітана резерву, командира взводу батальйону 

територіальної оборони Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  

Полуденного 

Романа Ігоровича 

капітана резерву, командира роти батальйону 

територіальної оборони Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

Шоляка 

Миколу Миколайовича 

 

старшого лейтенанта резерву, командира роти 

батальйону територіальної оборони Ужгородського 

районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки  

Логвінова 

Павла Вадимовича 

 

молодшого лейтенанта резерву, командира взводу 

батальйону територіальної оборони Ужгородського 

районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки  

Шатуру 

Михайла Михайловича 

 

старшого солдата резерву, командира відділення 

батальйону територіальної оборони Ужгородського 

районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки  

Бреуса 

Артема Сергійовича 

 

головного сержанта 3 гірсько-штурмового взводу 2 

гірсько-штурмової роти військової частини А1778  

 

Швеця 

Юрія Юрійовича 

 

водія-кіномеханіка клубу військової частини А1778  

 

Дячука 

Олександра  

Васильовича 

 

майора, старшого офіцера відділення запобігання, 

виявлення злочинів та інших правопорушень 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 

Донченка 

Сергія Олеговича 

 

старшого лейтенанта, командира роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку  



 

Керецмана 

Сергія Сергійовича 

рядового поліції, інспектора взводу № 1 роти № 2 (з 

обслуговування м. Ужгорода) батальйону 

Управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції 

Смочка 

Юрія Юрійовича 

лейтенанта поліції, старшого інспектора відділу 

моніторингу та аналітичного забезпечення 

Управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції 

 

1.2. Вербича Владислава Володимировича, провідного фахівця філії 

Державної установи «Центр пробації» в Закарпатській області, за сумлінне 

виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію та з нагоди Дня захисників та захисниць України. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови                                                           Вадим БОРЕЦЬ 

 

 

 


