
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
26.06.2017                   Ужгород                                № 243 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

1. За багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції України нагородити грамотою міської ради: 

 

Решетаря Василя 

Васильовича 

 

начальника відділу охорони здоров’я 

Шевчук Олесю 

Олександрівну 

 

начальника відділу по роботі з депутатами та 

постійними комісіями 

Романюка Сергія 

Валерійовича 

 

заступника начальника відділу документального 

та організаційного забезпечення 

Мар’їну Тетяну  

Іванівну 

 

начальника архівного відділу 

Мудра Олександра 

Івановича 

 

начальника господарсько-експлуатаційного 

відділу 

Зеленяк Світлану  

Сергіївну 

 

головного спеціаліста відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового 

забезпечення 

 

Щербанича Сергія 

Івановича 

 

начальника відділу економічного розвитку, 

аналізу та стратегічного планування управління 

економіки та стратегічного планування 

 

Дякулич Наталію  

Василівну 

 

головного спеціаліста відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю 



Шварц Олену  

Гізарівну 

методиста методичного кабінету управління 

освіти 

Арокгаті Марію  

Юріївну 

 

начальника служби у справах дітей 

Макару Каріну  

Валеріївну 

 

головного спеціаліста відділу землекористування 

Алєнтьєва Олега 

Володимировича 

 

заступника начальника відділу реєстрації місця 

проживання 

Веклинець Тетяну 

Миколаївну 

 

адміністратора центру надання адміністративних 

послуг 

Миляна Петра 

Михайловича 

 

головного спеціаліста відділу спорту, сім’ї та 

молоді управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

 

Славич Віру  

Юріївну 

 

начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної політики 

 

Кенс Оксану  

Юріївну 

 

заступника директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики, начальника відділу 

планування та аналізу доходів бюджету 

 

Павличко Олену 

Іллівну 

 

головного спеціаліста відділу регулювання 

забудови управління містобудування та 

архітектури 

 

Боднар Оксану  

Романівну 

 

заступника начальника відділу закупівель та 

регулювання економічної діяльності 

департаменту міського господарства 

 

Бавол Степанію 

Михайлівну 

 

заступника начальника відділу бухгалтерського 

обліку департаменту міського господарства 

Федорняка Євгена 

Романовича 

головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою 

Гріся Артема  

Васильовича 

державного реєстратора відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

Купар Надію 

Володимирівну 

головного спеціаліста відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

 



Куцик Віталію  

Михайлівну 

 

головного спеціаліста служби персоналу та 

спецроботи 

 

2. За значний особистий внесок у розвиток газової промисловості, 

високий професіоналізм і з нагоди 50-ти річного ювілею управління та Дня 

Конституції України нагородити грамотою міської ради: 

 

Кіш Магдалину  

Йосифівну 

 

пенсіонера-ветерана праці компанії 

"УКРТАНСГАЗ" 

 

 

Серюгу Михайла 

Івановича 

 

диспетчера з транспортування газу лінійної 

виробничо-диспетчерської служби 

Ужгородського промислового майданчика 

 

Посоховського Олега 

Євгеновича 

начальника компресорної станції КС-1 

газокомпресорної служби Ужгородського 

промислового майданчика 

 

Завадяка Тараса  

Тіборовича 

провідного інженера з охорони праці служби 

охорони праці, пожежної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

 

Терьошкіну Альбіну 

Анатоліївну 

провідного економіста із збуту служби обліку 

надання послуг із транспортування газу 

Ужгородського промислового майданчика 

 

 

Міський голова                                                                      Б. Андріїв 


