
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
22.08.2017                             Ужгород                                  №  335 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 
1. За сумлінну роботу, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Незалежності України нагородити грамотою міської ради: 

Вереша Павла 

Михайловича 

 

депутата Ужгородської міської ради 

Ігната Олександра 

Володимировича 

 

депутата Ужгородської міської ради 

Воловара 

Романа Івановича 

заступника начальника відділу спорту, сім’ї та 

молоді управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

 

Гаврильця  

Михайла Юрійовича 

водія господарсько-експлуатаційного відділу 

 

Гайовича  

Сергія Васильовича 

головного спеціаліста-юрисконсульта управління 

освіти 

 

Гарник 

Світлану Олександрівну 

головного спеціаліста, керівника сектору 

субсидій відділу соціальних допомог управління 

праці та соціального захисту населення 

 

Гомзу  

Діану Володимирівну 

головного спеціаліста відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового 

забезпечення 

 

Грабовську  

Ганну Степанівну 

завідувача архіву відділу реєстрації місця 

проживання 

  
Дан  

Наталію Михайлівну 

головного спеціаліста відділу закупівель та 

регулювання економічної діяльності 

департаменту міського господарства 



Дякович  

Ольгу Антонівну 

головного спеціаліста відділу землекористування 

 

 

Іванцик  

Кристину Віталіївну 

головного спеціаліста загального відділу 

 

 

Кайду 

Людмилу Олександрівну 

головного спеціаліста відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж 

управління житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства 

 

Квіт  

Валентину Вікторівну 

заступника начальника управління 

містобудування та архітектури 

 

Келемена 

Ігоря Ігоровича 

головного спеціаліста відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю 

 

Келемец 

Аллу Михайлівну 

начальника відділу з питань захисту населення 

від наслідків аварії на ЧАЕС управління праці та 

соціального захисту населення 

 

Кохан  

Аллу Іванівну 

начальника відділу інформаційної роботи 

 

 

Курило  

Андріана Сергійовича 

головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою 

 

Мінаєву  

Аллу Ласлівну 

головного спеціаліста відділу документального 

та організаційного забезпечення 

 

Надопту  

Мирославу Анатоліївну 

головного спеціаліста відділу документообігу та 

контролю департаменту міського господарства 

 

Петрову  

Вікторію Володимирівну 

головного спеціаліста відділу управління 

комунальною власністю та земельними 

ресурсами управління майном департаменту 

міського господарства 

 

Прадід  

Віталію Василівну 

головного економіста бюджетного відділу 

департаменту фінансів та бюджетної політики 

 

Присташ 

Кароліну Карлівну 

головного спеціаліста-головного бухгалтера 

відділу охорони здоров'я 

  
Станкович 

Вікторію Іванівну 

начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головного бухгалтера управління 



капітального будівництва 

 

Урсту 

Миколу Валерійовича 

начальника відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 

Цапа 

Василя Васильовича 

заступника начальника управління економіки та 

стратегічного планування, начальника відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та 

туризму 

 

Шендригоренка 

Івана Іванговича 

головного спеціаліста відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою 
 

2. За зразкове виконання службових обов’язків, високу професійну 

майстерність та з нагоди Дня Незалежності України нагородити грамотою 

міської ради: 

 

Моргентала  

Йосипа Йосиповича 

старшого прапорщика служби цивільного 

захисту, командира відділення 14 державної 

пожежно-рятувальної частини 1 державного 

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 

України у Закарпатській області 

 

Туряницю 

Василя Васильовича 

сержанта служби цивільного захисту, 

пожежного-рятувальника 14 державної пожежно-

рятувальної частини 1 державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України 

у Закарпатській області 

 

Бобака  

Івана Ігоровича 

молодшого сержанта служби цивільного захисту, 

пожежного-рятувальника 14 державної пожежно-

рятувальної частини 1 державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України 

у Закарпатській області 
 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 


