
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XIV_  сесія    VI _  скликання  
         ( 2 – е пленарне засідання ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27 вересня 2012 року                       м. Ужгород                                   № 640          
                                 
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, з нагоди святкування Дня міста 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Присвоїти звання лауреата "Почесної відзнаки Ужгородської міської 
ради" в наступних номінаціях:  

 
"Професійна діяльність у сфері дошкільного  виховання" 

- Касинець Оксані Іванівні, завідувачу ДНЗ №42 м. Ужгорода, за вагомий 
особистий внесок у розвиток освіти, створення оптимальних умов для 
всебічного та гармонійного розвитку підростаючого покоління. 
 

“Професійна діяльність у сфері вищої освіти” 
- Ніколайчуку Віталію Івановичу, доктору біологічних наук, професору, 
завідувачу кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології біологічного 
факультету ДВНЗ «УжНУ», за високий професіоналізм та  вагомий 
особистий внесок у розвиток національної освіти та науки, плідну 
організаторську та творчу роботу з удосконалення навчально-виховного 
процесу. 

 
“Професійна діяльність у сфері загальної та середньої  

спеціальної освіти” 
- Ващук Світлані Георгіївні, директору середньої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів із профільним вивченням предметів №19 м.Ужгорода, за 
високий професіоналізм у справі управлінської діяльності, впровадження 
нового педагогічного досвіду та активну громадську діяльність у сфері 
освіти. 



"Розвиток науки, техніки і технології, інноваційна діяльність" 
- Гомоннаю Олександру Васильовичу, доктору фізико-математичних наук, 
завідувачу відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту 
електронної фізики НАН України, за значні особисті наукові здобутки, 
успішну науково-організаторську діяльність, виконання обов’язків на 
високому професійному рівні та впровадження інноваційних технологій у 
науково-дослідну роботу. 
 

"Організація виробництва промислової продукції" 
- Вовканичу Федору Васильовичу, директору ПАТ "Геліос", за вагомий 
особистий внесок у розвиток промислового виробництва, харчової 
промисловості Закарпаття, меценатську діяльність,  покращення рівня життя і 
добробуту територіальної громади. 

 
“Діяльність у сфері малого і середнього бізнесу” 

- Білак Оксані Іванівні та Білак Юрію Юрійовичу, приватним 
підприємцям, за активну та високопрофесійну діяльність у сфері 
громадського харчування. 
 

“Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста” 
- Осташ Миколі Миколайовичу, приватному підприємцю, директору кафе 
«Дольче» по просп. Свободи, 22, за результатами підбиття підсумків 
проведеного конкурсу на найкращу терасу міста Ужгород.  
 
- Кіндрату Олексію Олексійовичу, генеральному директору ТОВ 
"Закарпатбуд", за вагомий внесок у розвиток міста в галузі архітектури, 
планування, активну участь у будівництві житла та соціально важливих 
об'єктів інфраструктури міста. 
 
- Галику Олегу Івановичу, заступнику голови Закарпатського об'єднання  
Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка, лауреату нагороди 
"Будівничий України", за активну участь і допомогу у будівництві соціально 
важливих об'єктів інфраструктури міста, збереження історичної та культурної 
спадщини українського народу.  
 

“Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, 
народної творчості, музейної і бібліотечної справи” 

- Левко Олені Іванівні, заступнику директора Ужгородської міської 
централізованої бібліотечної системи, за сумлінну працю, високий 
професіоналізм та вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи міста. 
 
- Білак Ларисі Олексіївні, народній артистці України, режисеру, за вагомий 
особистий внесок у збереження, примноження та розвиток  українського 
театрального мистецтва, активну громадську діяльність.  
 



- Горвату Тиберію Олександровичу, композитору, професійному 
музиканту, засновнику та керівнику гурту "Джіпсі Карпат", за вагомий 
особистий внесок у розвиток музичної культури і мистецтва міста, активну 
громадську діяльність.  
 

“Літературна творчість і образотворче мистецтво” 
- Кузьмі Борису Івановичу, голові Закарпатської організації Національної 
Спілки художників України, за вагомий особистий внесок у розвиток 
образотворчого мистецтва краю, активну участь у громадському житті міста.  
 
- Беленю Михайлу Олексійовичу, заслуженому художнику України, 
академічному скульптору, педагогу, доктору мистецтвознавства, за вагомий 
особистий внесок у збереження історичної та культурної спадщини 
українського народу, розбудову крайової і української культури. 
 
- Сігетію Степану Васильовичу, колишньому керуючому відділенням ВАТ 
"Інтурист" в Закарпатській області, заслуженому працівнику культури 
України, за вагомий особистий внесок у розвиток  туризму та готельного 
господарства міста, духовне збагачення краю.  
 

“Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту” 
- Петровському Борису Анатолійовичу, головному тренеру гандбольного 
клубу «Карпати», за професіоналізм та багаторічну плідну працю у вихованні 
спортсменів високого класу, піднесення іміджу міста Ужгород на 
міжнародному рівні. 
 

“Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної громади 
міста” 

- Ротарі-клубу "Ужгород-Скала" в особі Президента клубу  Шафаря 
Ярослава Васильовича, за вагомий внесок в організацію та керівництво 
гуманітарними проектами, міжнародне співробітництво в галузі охорони 
здоров'я, освіти та культури. 
 
2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород". 

 
 
 
Міський голова                   В. Погорелов 
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