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На Закарпатті відзначили День Конституції

Сьогодні, 27 червня, в обласному центрі відбулись урочистості з нагоди
18 -ї річниці Конституції України.
До учасників святкового зібрання з вітальним словом звернувся голова облради Іван Балога. Він
найперше побажав усім краянам доброго здоров’я, родинного благополуччя, нових успіхів у праці.

«Конституція – Основний закон в країні. Нині ж маємо складну ситуацію в
країні, втрати людських життів, в тому числі й через незбалансованість влади. Були перекоси, тому
всередині 2014 року держава ще все у складній ситуації. Йдеться і про безпеку, про територіальну
цілісність країни, економічну стабільність. Але українці об’єднуються. Це чітко видно і на
Закарпатті. Ми хочемо жити в мирі, за стандартами Конституції, за стандартами європейського
рівня життя. Ініціатива Президента країни дасть можливість внести зміни до Конституції, де будуть
гарантовані права всіх регіонів, всіх областей, всіх громад. Будуть гармонійно розвиватися і
державна українська мова, і мови національних меншин. Сьогодні підписана угода про асоціацію з
ЄС. І це нова сторінка розвитку України. Для того, щоби жити у європейській родині були
покладені життя українців, в тому числі й на Сході України. Це непоправна втрата, спричинена
нелюдськими кроками Путіна. Але ми сильні, і пройдемо весь шлях. Оновлена Конституція має
врегулювати всі питання, концентрація влади в одних руках має бути змінена на найкращі
європейські моделі урядування. Маємо всі долучитися до конституційного процесу», - зазначив Іван
Балога.
До учасників зібрання звернувся й професор УжНУ Василь Лемак та голова ОДА Валерій
Лунченко.
Відтак Іван Балога в урочистій атмосфері вручив достойним закарпатцям відзнаки облради та цінні
подарунки.
Так, Грамотою обласної ради та цінним подарунком нагороджено ВОЛОСЯНСЬКОГО Олександра
- керуючого справами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, ТИМЧЕНКА Анатолія депутата Ужгородської районної ради, СОКОЛОВА Сергія - голову громадської організації
«Відродження краю», ЧЕРКУНА Василя - головного архітектора ТОВ «Медінжсервіс. ЯЦКАНИЧ
Віру - завідувача дитячого відділення Хустської районної лікарні.
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Почесною грамотою обласної ради та цінним подарунком відзначено: ГЛУХОВУ Ганну
депутата Закарпатської обласної ради VІ скликання, ДРАШКОВЦІ Арпада-Роберта - проректора
Карпатського університету ім. Августина Волошина, ІВАНЧО Івана - голову Закарпатської обласної
ради ІІІ скликання, народного депутата України ІV скликання, ІЩЕНКО Олену - директора
Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих
предметів Закарпатської обласної ради, ЗЕЙКАНА Василя - Білківського сільського голову
Іршавського району, ПАША Івана - Буштинського селищного голову Тячівського району,
КУЦКІРА Михайла
- голову Закарпатської обласної Спілки ветеранів війни,
МАЛЬЧИЦЬКОГО Нестора
- викладача Мукачівської дитячої школи мистецтв №2, керівника
фольклорного народного ансамблю «Руснаки» міського Будинку культури, ПЕКАРЯ Анатолія
депутата Мукачівської районної ради, ПІПАША Володимира - заступника голови Закарпатської
обласної громадської народної ради, ЧОПЕЯ Івана - в.о. директора Інституту післядипломної
освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктора
медичних наук, професора.
Прес-служба облради
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