
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                 ХV_ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 вересня  2017 року                    м. Ужгород                                         № 784 

   

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 освіти» 

 

СИМКОВИЧ МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ  – методисту методичного кабінету 

управління освіти Ужгородської міської ради, координатору учнівського 

врядування міста, ініціатору та виконавцю проекту «Прес-центру учнівського 

врядування, автору ідеї фестивалю «Їж.Твори.Дивуй», координатору проекту 

Dokudays UA у навчальних закладах міста, 

за вагомий особистий внесок у справу навчання підростаючого покоління, 

педагогічну майстерність та значний вклад  у розвиток освіти міста Ужгород.  

 

«Професійна діяльність у сфері дошкільного виховання» 

 

РУБЕЦЬ МАГДАЛИНІ ІВАНІВНІ – завідуючій дошкільним навчальним 

закладом загального розвитку №15 м. Ужгорода, 

за  високий професіоналізм,  вагомий особистий внесок у розвиток 

дошкільної освіти, створення оптимальних умов для всебічного та 

гармонійного розвитку підростаючого покоління. 

 

«Навчання і громадська активність у сфері освіти» 

 



БАРАНУ ІГОРУ ВЛАДИСЛАВОВИЧУ – меценату, організатору проведення 

конкурсів шкільних веб-сайтів та початкового технічного моделювання, 

турніру з силового багатоборства серед школярів міста, 

 за особистий внесок у розвиток освіти, сприяння та організацію заходів 

щодо обміну досвідом між педагогами та учнями шкіл міста Ужгород та міста-

побратима Дармштадт. 

 

«Професійна діяльність у сфері охорони здоров’я» 

 

МАСЛЮК ЛЮДМИЛІ ГЕОРГІЇВНІ – заступнику головного лікаря міської 

дитячої клінічної лікарні, голові профспілкової організації, лікарю вищої 

категорії 

 за сприяння у втілення нових методик діагностики, лікування та  

оздоровлення дітей в міській дитячій клінічній лікарні. 

 

ІЛЬКОВИЧ КАТЕРИНІ ІВАНІВНІ  – головній медичній сестрі міської 

поліклініки, 

 за високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю у сфері 

охорони здоров’я. 

  

«Діяльність у соціально-медичній сфері: профілактики захворювань, 

гігієни, оздоровлення, пропагування здорового способу життя, соціальній 

реабілітації, захисту сім’ї і дітей» 

 

РУСИНУ МИРОСЛАВУ ІВАНОВИЧУ – священнослужителю, директору 

Благодійного фонду «Карітас-Caritas» Мукачівської греко-католицької єпархії, 

 за вагомий внесок у справу допомоги сім’ям м. Ужгорода, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. 

 

«Діяльність у сфері побутового обслуговування, транспорту і 

телекомунікацій» 

 

КІШ СТЕПАНУ КАРЛОВИЧУ – директору Приватного підприємства «ШІК-

ТРАНС», 

за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, 

високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю в галузі пасажирських 

перевезень. 

 

«Архітектура, планування, будівництво і благоустрій міста» 

 

ЖЕРЕБАКУ СТЕПАНУ ВАСИЛЬОВИЧУ – ветерану будівельної галузі,  

 за вагомий особистий внесок у соціально – економічний розвиток міста в 

галузі архітектури, планування та активну участь у будівництві соціально-

важливих об'єктів інфраструктури міста. 



 

«Діяльність у сфері музичної культури, театрального мистецтва, народної 

творчості, музейної і бібліотечної справи» 

 

ГАБОРЦЮ ВАСИЛЮ СТЕПАНОВИЧУ  – члену правління Закарпатської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 

за вагомий внесок у розвиток духовної культури Ужгорода та Закарпаття, 

популяризацію діяльності відомих діячів культури та мистецтва міста, 

зміцнення матеріальної бази музичного, театрального, хорового мистецтва, 

музейної справи обласного центру, багаторічну творчу працю та духовне 

збагачення жителів краю.  

 

МУДРАНИНЕЦЬ МАРІЇ МИХАЙЛІВНІ  – викладачу по класу сольного співу 

Ужгородської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Чайковського, 

 за багаторічну сумлінну працю з естетичного виховання підростаючого 

покоління, високі професіональні здобутки у сфері музичної культури, 

хорового мистецтва та представлення міста на всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах. 

 

АРДЕЛЬЯНОВІЙ ТЕТЯНІ ВОЛОДИМИРІВНІ  – директору та художньому 

керівнику хореографічного центру розвиту дітей та дорослих «Зефірчик-

Зіраті»,члену Національної хореографічної спілки хореографів України, 

 за вагомий особистий внесок у розвиток хореографічного мистецтва та 

дитячої народної творчості міста Ужгород, активну професійну роботу у 

забезпеченні безперервного зростання творчої майстерності колективу. 

 

ГОЛЯНИЧ ВАСИЛИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ  – артистці Заслуженого 

академічного Закарпатського народного хору Закарпатської обласної 

філармонії, 

 за вагомий внесок у культурний розвиток міста, активну участь у 

громадсько-суспільному житті, невтомну працю з примноження здобутків у 

галузі музичного мистецтва краю. 

 

САДВАРІЙ ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬОВИЧУ – Заслуженому артисту 

України, солісту Закарпатської обласної філармонії, 

 за вагомий внесок у розвиток, збереження та відродження музичної 

культури, духовне збагачення жителів краю, видатну виконавську майстерність 

та багаторічну творчу працю. 

 

«Діяльність у сфері молодіжної політики, фізкультури і спорту» 

 

ПЕНЯКУ ЙОСИПУ ЙОСИПОВИЧУ – заслуженому тренеру України зі 

сноубордингу, 



за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

багаторічну плідну працю у вихованні спортсменів високого класу із зимових 

видів спорту та підняття іміджу міста Ужгород на міжнародному рівні. 

  

ДЬОЛОГ НАДІЇ ЮРІЇВНІ – спортсменці, переможниці Чемпіонату України, 

багаторазовій призерці Кубку світу з фехтування на візках серед спортсменів з 

ураженням опорно-рухового апарату, 

за приклад віри у свої сили, високі спортивні досягнення, гідне 

представлення м. Ужгорода на міжнародних і всеукраїнських турнірах та 

пропагування активного способу життя серед людей з обмеженими фізичними 

можливостями.  

 

ЛИЗАНЦЮ ОЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ – голові Закарпатського 

осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового 

апарату, 

за вагомий особистий внесок у розвиток фізкультури і спорту для людей з 

особливими потребами, активну громадську діяльність. 

 

ЛИСИЦИНУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ – вчителю фізичної культури 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 – ліцею «Лідер», 

за професіоналізм, невтомну працю, вагомий внесок у популяризацію 

здорового способу життя та оздоровлення підростаючого покоління. 

 

ПРОЗОРУ ЄВГЕНІЮ ІГОРОВИЧУ – засновнику Громадського Об’єднання 

«Спортивний Клуб «Проспект», члену наглядової ради Благодійного Фонду із 

розвитку єдиноборств Закарпаття, майстру спорту міжнародного класу з 

боротьби сумо, 

 за багаторічну плідну працю та меценатську діяльність у сфері 

молодіжного спорту, особистий внесок у покращення умов і благоустрій 

спортивних об’єктів інфраструктури міста, популяризацію здорового способу 

життя серед молоді. 

 

«Діяльність об’єднань громадян в інтересах територіальної  

громади міста» 

 

АЗІЗЯН ІРИНІ ЛЕОНІДІВНІ – голові Громадської організації «Ужгородське 

товариство захисту тварин «БАРБОС» 

за значний особистий внесок на засадах доброчинності у захисті тварин, 

украплення моральності та гуманності жителів міста, за організацію населення 

для допомоги безпритульним тваринам та налагодження роботи притулку для 

утримання безпритульних тварин на території м. Ужгород. 

2. Опублікувати рішення в газеті "Ужгород".  

 

 

Міський голова          Б. Андріїв 


