
Доповнення 
до проекту рішення "Про присвоєння нагороди "Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради" 
1. Присвоїти звання лауреата "Почесної відзнаки Ужгородської міської 

ради" в наступних номінаціях:  
Професійна діяльність у сфері освіти: 
- загальна та середня спеціальна освіти 

РОМАНУ СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ  – директору Ужгородської класичної 
гімназії, 

за вагомий особистий внесок у справу навчання підростаючого покоління, 
педагогічну майстерність та значний вклад  у розвиток освіти міста Ужгорода.  

(кандидатура подана управлінням освіти міської ради) 
- дошкільне виховання 

ЗІНИЧ  ЗІНАЇДІ  ПЕТРІВНІ – завідуючій дошкільним навчальним закладом 
№8 "Дзвіночок", 

за  високий професіоналізм,  вагомий особистий внесок у розвиток 
дошкільної освіти, створення оптимальних умов для всебічного та 
гармонійного розвитку підростаючого покоління. 

(кандидатура подана управлінням освіти міської ради) 
 

"Розвиток науки, техніки і технології, інноваційна діяльність" 
 

БАЛОГУ ЙОСИПУ СТЕПАНОВИЧУ – доктору хімічних наук, професору 
кафедри аналітичної хімії УжНУ, заслуженому винахіднику СРСР та України, 

за багаторічну плідну працю, активну винахідницьку діяльність у галузі 
хімії, вагомі досягнення у розробці та впровадженні новітніх технологій та 
авторство публікацій у провідних наукових друкованих виданнях світу. 

(кандидатура подана гр. Рущак Михайло). 
 

Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста 
 

КЕЛЕМЕНУ ЮРІЮ ПЕТРОВИЧУ - голові товариства забудовників 
"Верховинська", 

за активну діяльність у сфері житлово-комунального господарства, вагомий 
особистий внесок і допомогу у будівництві соціально важливих об'єктів  
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури мікрорайону 
"Верховинський" у м. Ужгороді.   

 (кандидатура подана товариством забудовників "Верховинська").  
 
Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, народної 

творчості, музейної і бібліотечної справи 
НАРОДНОМУ  ФОЛЬКЛЬОРНО - ЕТНОГРАФІЧНОМУ АНСАМБЛЮ 
"УЖГОРОД" 

за вагомий внесок у розвиток, збереження та відродження культури 
Закарпаття, високу виконавську майстерність, багаторічну творчу працю, 



духовне збагачення жителів краю та з нагоди 30-річчя з часу створення 
колективу.   

(кандидатура подана  управлінням у справах культури, спорту, сім"ї та     
молоді міської ради ) 

 
САЧКО ЕРІКУ МИХАЙЛОВИЧУ -  засновнику та керівнику "Дитячої 
Академії Танцю", 
за вагомий особистий внесок в розвиток хореографічного мистецтва міста 

Ужгород та Закарпатської дитячої народної творчості, активну професійну 
роботу у забезпеченні безперервного зростання творчої майстерності 
колективу.  

(кандидатура подана художніми керівниками, балетмейстерами та 
викладачами "Дитячої Академії Танцю" 

  
Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту. 

 
СОЗАНСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ – старшому тренеру –
викладачу з волейболу Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної 
адміністрації, 

за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію волейболу на 
Закарпатті, піднесення дитячо-юнацького спортивного престижу в Україні.  

(кандидатура подана керівництвом Закарпатськї ОДЮСШ) 
 

АНДРІЇВУ АНДРІЮ ЄВСТАХІЙОВИЧУ-  Президенту футбольного клубу 
"Ужгород", депутату Закарпатської обласної ради, 

за вагомий внесок в розвиток футболу міста та області, особистий вклад у 
покращення умов та благоустрій спортивних об'єктів інфраструктури міста та 
популяризацію здорового способу життя серед молоді.  
    (кандидатура подана головою Федерацією футболу м. Ужгорода) 

 
Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної  

громади міста 
 
Громадській організації "Ужгородська міська Всеукраїнська організація 
інвалідів війни Збройних сил та бойових дій" в особі голови правління 
ГУДМАНЯНА  ГРАНТА  АМАЗОВИЧА –  

за наполегливу, активну діяльність, успішне виконання завдань та 
практичну різносторонню допомогу  інвалідам війни та Збройних сил України, 
родичам загиблих, активну життєву і громадську позицію.  

(кандидатура подана Закарпатським відділенням Українського фонду 
соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних сил) 
 
 
Міський голова  В. Погорелов  


