
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Х сесія ІV скликання

(позачергова)
РІШЕННЯ

30 вересня 2002 року                                                        м.Ужгород

Про присвоєння нагороди
“Почесна відзнака Ужгородської
міської ради”

За  значний  особистий  внесок  у  соціально-економічний  та
культурно-мистецький  розвиток  м.Ужгорода,  покращення  рівня  життя  і
добробуту  територіальної  громади,  вагомі  досягнення  у  професійній  і
громадській  діяльності,  на  підставі  подань  трудових  колективів  та
громадських організацій міста, з нагоди святкування Дня міста

міська рада ВИРІШИЛА:

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

“Професійна діяльність у сфері вищої освіти”

-  Русину  Василю  Івановичу,  доктору  медичних  наук,  професору,
академіку  Академії  інженерних  наук  України,  декану  медичного
факультету, завідуючому кафедрою госпітальної  хірургії  УжНУ, голові
Асоціації  хірургів Закарпатської  області,  Заслуженому  лікарю  України
-  за  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  освіти  та  науки,  плідну
раціоналізаторську  та  винахідницьку  діяльність,  розробку  нових
методів  лікування  та  медичних  приладів,  активну  громадську
діяльність;

“Професійна  діяльність  у  сфері  загальної  та  середньої
спеціальної освіти”

- Чербанік Надії Адамівні, вчителю Ужгородської гімназії -
  за  високий  професіоналізм  та  значний  внесок  у  справу  виховання

учнівської молоді;

“Професійна діяльність у сфері дошкільного виховання”



-  Мармор  Ларисі  Георгіївні,  завідувачці  санаторним  дошкільним
навчальним закладом № 18  -

  за  багаторічну  сумлінну  роботу  та  значний  внесок  у  справу
дошкільного виховання;

 
“Навчання  і  громадська  активність  у  сфері  освіти:  досягнення

серед студентської молоді ”

-  Кулі  Ярославу  Васильовичу,  студенту  ІV  курсу  економічного
факультету  УжНУ,  голові  молодіжної  організації  “Молодіжний  рух  -
майбутнє  підприємництва”,  меру  “Студентської  республіки
закарпатської молоді у 2002 році”, громадському декану економічного
факультету УжНУ -

  за відмінне навчання та активну громадську діяльність ;

“Навчання  і  громадська  активність  у  сфері  освіти:  досягнення
серед школярів”

-  Криницькій  Олександрі,  учениці  ЗОШ  І-Ш  ступенів  №19,
переможцю ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української
мови,  лауреату  премії  ім.  Т.Г.Шевченка,  переможцю  шкільного
конкурсу серед учнів 8-11 класів у номінації “Наукова діяльність” -

  за високі досягнення у навчанні;

“Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я”

-  Панаіту  Володимиру  Івановичу,  заст.  головного  лікаря  з
акушерсько - гінекологічної допомоги Ужгородської ЦМКЛ - 

  за  високий  професіоналізм  та  значний  особистий  внесок  у  розвиток
охорони здоров’я населення міста;

“Діяльність  у  соціально-медичній  сфері:  профілактики
захворювань,  гігієни,  оздоровлення,  пропагування  здорового
способу життя, соціальній реабілітації, захисту сім’ї і дітей”

-  Шкірі  Івану  Івановичу,  заступнику  директора  Закарпатського
обласного відділення Міжнародного Благодійного Фонду “Реабілітація
інвалідів і ветеранів війни” -

  за  значний  внесок  у  програму  соціально  -  психологічної  реабілітації
інвалідів  та  систему  їх  оздоровлення,  активну  пропаганду  здорового
способу життя;

  
“Розвиток науки, техніки і технологій, інноваційна діяльність”



 -  Завілопуло  Анатолію  Миколайовичу,  доктору  фізико  -
математичних наук,  заступнику  директора  з  наукової  роботи  Інституту
електронної  фізики  НАН  України,  старшому  науковому  співробітнику,
“Винахіднику СРСР”, лауреату Державної премії України в галузі науки
і техніки - 

  за  значний  особистий  внесок  та  вагомі  досягнення  у  галузі  науки,
техніки і технологій;

“Організація виробництва промислової продукції”

- Адамчуку Олегу Івановичу, директору ТОВ “Хенкель Ужгород”- 
  за вагомий особистий внесок в організацію  виробництва  промислової

продукції та активну громадську діяльність;

“Діяльність у сфері малого і середнього бізнесу”

-  Баганичу  Андрію  Андрійовичу,  голові  Асоціації  приватних
підприємств  “Євротек”,  директору  виробничо-торгівельної  фірми
“Ровена” - 

  за  значний  особистий  внесок  у  розвиток  підприємництва  та  сприяння
залученню інвестицій;

“Діяльність  у  сфері  розвитку  житлово-комунального
господарства міста”

-  Довбаку  Івану  Михайловичу  -  головному  інженеру  Державного
комунального шляхово-експлуатаційного підприємства - 

  за  багаторічну  сумлінну  роботу  та  значний  внесок  у  розвиток
житлово-комунального господарства міста;

“Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста”

-  Цехмейструку  Володимиру  Івановичу  -  завідуючому  відділом
капітального будівництва виконкому Ужгородської міської ради - 

  за  високий  професіоналізм  та  багаторічну  сумлінну  роботу  у  сфері
капітального будівництва; 

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

-  Кохану  Василю  Івановичу,  директору  Літературного  музею
Закарпаття  (  на  громадських  засадах),  члену  Національної  спілки



письменників України  - 
  за значний особистий внесок у розвиток музейної справи;

“Літературна творчість і образотворче мистецтво”
-  Безверхнєву  Федору  Павловичу,  голові  Ужгородського  міського

творчого об’єднання “Барви Карпат” - 
  за  вагомий  особистий  внесок  у  галузь  образотворчого  мистецтва,

пропаганду  кращих  досягнень  Закарпатської  школи  живопису  та
активну громадську діяльність;

“Діяльність  у  сфері  друкованих  і  електронних  засобів  масової
інформації, журналістики, книговидання, поліграфії і реклами”

- Шандору Федору Федоровичу, головному редактору радіо “Світ” - 
  за  активну  участь  у  створенні  радіо  “Світ”,  видання  книги  “Обличчя

Закарпаття” та компакт - диску про Закарпаття;

 “Охорона правопорядку і законності”

-  Голінці  Івану  Павловичу,  начальнику  відділу  УСБ  України  по
Закарпатській області - 

  за  значний  особистий  внесок  у  справу  охорони  правопорядку  і
законності;

“Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту”

-Товту  Валерію  Адальбертовичу,  кандидату  педагогічних  наук,
завідувачу кафедрою фізичної реабілітації УжНУ - 

  за  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  спорту  та  фізичного
виховання студентської молоді;

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

-  Чепурнову  Вадиму  Олександровичу,  директору  Центру  сприяння
розвитку  національних  меншин,  представнику  Міжнародного
благодійного фонду “Відродження” - 

  за активну громадську діяльність ;
-  о.  Йосипу  Штилисі,  священику  греко  -  католицької  української

громади  Кафедрального  собору  міста  Ужгорода,  активному
подвижнику  охорони  та  реставрації  пам’яток  історії,  культури  та
архітектури Закарпаття - 

  за вагомий особистий внесок у відродження та утвердження духовних



засад у місті, значну виховну роботу з молоддю та з нагоди 80 - річчя з
дня народження.

2. Опублікувати дане рішення в пресі.

Міський голова                                                                 В.В.Погорєлов


