
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
25.10.2018                                      Ужгород                               №  483 

 

Про стажування студентів  

Державного вищого навчального закладу  

«Ужгородський національний університет»  

в Ужгородській міській раді  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконкому міської ради 23.08.2018 року № 248, за 

результатами успішного проходження співбесіди в межах програми стажування 

«Перший кар’єрний крок», дозволити пройти стажування тривалістю два місяці 

з 29 жовтня по 29 грудня 2018 року : 

- студенткам 4 курсу факультету суспільних наук, спеціальність 

«Політологія» Манзич Кристині Михайлівні та Абрамович Інгрід Станіславівні 

у відділі по роботі з депутатами та постійними комісіями. 

Закріпити Шевчук Олесю Олександрівну, начальника відділу по роботі з 

депутатами та постійними комісіями, відповідальною за стажування. 

- студенту 3 курсу юридичного факультету, спеціальність «Правознавст- 

во» Райнішу Мілану Івановичу, студенткам 1 курсу магістратури юридичного 

факультету, спеціальність «Правознавство» Губаль Ганні Михайлівні та  

Ожеледі Валерії Петрівні   у Центрі надання адміністративних послуг. 

Закріпити Крайниківську Лесю Юріївну, заступника начальника Центру 

надання адміністративних послуг, начальника відділу дозвільно-погоджувальних 

процедур,  відповідальною за стажування. 

- студенці 2 курсу магістратури факультету історії та міжнародних  

відносин,  спеціальність «Історія та археологія» Балог Мирославі Ярославівні  в 

Ужгородському міському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Закріпити Фленька Івана Івановича, директора Ужгородського міського 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідальним за 

стажування. 

- студентам 4 курсу юридичного факультету,  спеціальність «Правознавст- 

во»   Куруцу Василю Васильовичу  та Сарахман Лесі Тарасівні в управлінні 

правового забезпечення. 

Закріпити Пекаря Віталія Івановича, начальника управління правового 

забезпечення,  відповідальним за стажування. 

- студенту 2 курсу магістратури факультету історії та міжнародних 



 відносин, спеціальність «Історія та археологія» Дербалю Анатолію Івановичу 

та студентці 4 курсу філологічного факультету, спеціальність «Українська мова 

і література»  Гаєвській Зоряні Петрівні в управлінні освіти. 

Закріпити Пуківську Марину Іванівну, начальника управління освіти, 

відповідальною за стажування. 

- студентці 2 курсу магістратури факультету історії та міжнародних  

відносин, спеціальність «Історія та археологія» Василечко Лілії Юріївні та 

студентці 2 курсу факультету історії та міжнародних відносин, спеціальність 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Мойсюк 

Вірі Михайлівні у відділі міжнародних грантових програм та інновацій. 

Закріпити Тарахонич Вікторію Юріївну, начальника відділу міжнародних 

грантових програм та інновацій, відповідальною за стажування. 

- студентці  1 курсу магістратури факультету суспільних наук, 

спеціальність «Державна служба»  Тимар Анастасії Олександрівні та  студентці 

2 курсу факультету історії та міжнародних відносин, спеціальність  

«Міжнародна інформація» Радевич Наталії Петрівні у відділі інформаційної 

роботи. 

Закріпити Кохан Аллу Іванівну, начальника відділу інформаційної 

роботи, відповідальною за стажування. 

 -студенту 3 курсу економічного факультету, спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Стеценку Якову Олександровичу у 

департаменті фінансів та бюджетної політики. 

Закріпити Гах Лесю Мирославівну, директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики, відповідальною за стажування. 

- студентці 5 курсу математичного факультету, спеціальність 

«Кібербезпека» Ухач Тетяні Іванівні в управлінні програмного та 

комп’ютерного забезпечення. 

Закріпити Урсту Миколу Валерійовича, начальника управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення,  відповідальним за стажування. 

- студенту 4 курсу економічного факультету, спеціальність «Економіка  

підприємства» Харахурсаху Михайлу Олександровичу в управлінні економіки 

та стратегічного планування. 

Закріпити Травіну Ольгу Валеріївну, начальника  управління економіки 

та стратегічного планування, відповідальною за стажування. 

 -студентці 2 курсу магістратури математичного факультету, спеціальність 

«Прикладна математика» Микитич Христині Вікторівні у департаменті 

міського господарства. 

Закріпити Бабидорича Володимира Івановича, директора департаменту 

міського господарства,  відповідальним за стажування. 

 -студентці 5 курсу факультету суспільних наук, спеціальність 

«Соціальна робота» Пріц Віті Павлівні в департаменті праці та соціального 

захисту населення. 

Закріпити Біксея Андрія Борисовича, директора департаменту праці та 

соціального захисту населення,  відповідальним за стажування. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 


