
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2019 

 
Про затвердження списку обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, стипендіатів 
Мукачівської міської ради у галузі культури на 2020-2021 навчальний рік  
 

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих дітей та 
молоді Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, учнів дитячих 
мистецьких шкіл та клубних закладів, подальшого розвитку їх інтелектуального 
і творчого потенціалу, зважаючи на високу успішність у навчанні та творчі 
досягнення, враховуючи Програму розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, що затверджена 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 
05.12.2019 року №1658, з усіма змінами та доповненнями, Положення про 
щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у галузі культури для 
обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням 83 сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання №2018  від 24.09.2020 року, згідно Протоколу засідання ради 
відділу культури Мукачівської міської ради від 26.06.2020 року,  враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і 
спорту та духовного розвитку (протокол №66 від 22.09.2020 р.), керуючись ст. 
25, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Мукачівська міська рада вирішила:  

 
1. Затвердити список обдарованих і талановитих дітей та молоді 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, стипендіатів 
Мукачівської міської ради у галузі культури на 2020-2021 навчальний рік для 
виплати щомісячних стипендій у розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, згідно 
додатку до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
культури Мукачівської міської ради І. Калій та постійну депутатську комісію з 
питань освіти, культури, молоді, спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                А.БАЛОГА 
 

 



Додаток 
до рішення 83 сесії 7 скликання 
Мукачівської міської ради                       
24.09.2020 р. №2019        

 
Список 

обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради  

у галузі культури на 2020-2021 навчальний рік  
 

№ 
 

Прізвище, 
ім'я учня 

Навчальний 
заклад, 

клас 

Досягнення на міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських 

конкурсах та фестивалях 

1. Барань 
Віолетта 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця  
VІІ класу 

(фортепіано, 
естрадний, 
народний 

вокал) 

- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття” 
(фортепіано); 
- І та ІІ премії І Міжнародного  фестивалю-
конкурсу мистецтв “SOLOVIOV ART” (у 
складі фортепіанного дуету) 
- ІІ премія  Міжнародного фестивалю-
конкурсу мистецтв “Яскраві таланти весни” 
(фортепіано); 
- ІІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Зірковий грамофон талантів; 
- ІІІ премія обласного конкурсу 
фортепіанних ансамблів учнів мистецьких 
шкіл; 
- ІV премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів старших класів 
мистецьких шкіл (фортепіано) 
- ІV премія Дистанційного міжнародного 
багатожанрового інтернет-конкурсу 
“Samosvity-On Line”, м. Львів. 

2. Варга 
Софія  

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця ІV 
класу 

(фортепіано) 

- І премія  VІІІ Всеукраїнського фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Перші 
проліски” м.Дніпро; 
- І премія Міжнародного он-лайн конкурсу 
“Народні мелодії”, Угорщина; 
- І премія Міжнародного дистанційного 
конкурсу “Самоцвіти Закарпаття”; 
- ІІ премія Міжнародного  он-лайн конкурсу 
“Львів KAWAI карантин”, м. Львів; 
- ІІ премія дистанційного конкурсу “Gold 
Europa World Stars-2020”, м. Прага, Чехія; 



- ІІ премія Дистанційного міжнародного 
багатожанрового інтернет-конкурсу 
“Samosvity-On Line”, м. Львів. 

3. Губинець 
Олександр 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
 ім. С. Мартона, 
учень ІV класу 

(гітара) 

- І та ІІ премії Всеукраїнського фестивалю 
мистецтв “Зоряна брама” м. Київ; 
- І премія VIІ Міжнародного фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Весняний бал 
в Ужгороді-2020”; 
- І та ІІ премії Всеукраїнського дитячого 
фестивалю мистецтв “Лавина талантів”, м. 
Київ; 
- ІІ премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу мистецтв “UNIVERSE OF ARTS”, 
м. Одеса. 
- І премія Відкритого міського конкурсу 
виконавської майстерності “Візерунки 
Срібної Землі” м.Мукачево; 
- ІІ премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу мистецтв Pearls of Talent м. Одеса; 
- ІІ премія Міжнародного конкурсу Nepi 
Melodiak м. Вашарошнамень, Угорщина; 
- ІІ премія VIІІ Всеукраїнського фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Перші 
проліски” м.Дніпро; 
- ІІ премія І Міжнародного конкурсу-
фестивалю мистецтвStar of Ukraine. 

4. Зийбер 
Дмитро 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учень  
V класу 

(естрадний, 
народний 

вокал) 

-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячо-юнацької творчості 
“Яскрава країна” Закарпаття 2019” в 
номінації народна пісня, м.Ужгород; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячо-юнацької творчості 
“Яскрава країна” Закарпаття 2019” в 
номінації естрадний вокал, м.Ужгород; 
-  І премія ІХ INTERNATIONAL festival & 
contest “CAUCAUS CUP - 2019” в номінації 
естрадний вокал; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “ART - ARENA” Європейська 
міжнародна ліга, 2020, в номінації естрадний 
вокал; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “ART - ARENA” Європейська 
міжнародна ліга, 2020, в номінації народний 



вокал; 
-  ІІ премія ІХ INTERNATIONAL festival & 
contest “CAUCAUS CUP - 2019” в номінації 
народна пісня; 
- ІІ премія Дистанційного міжнародного 
багатожанрового інтернет-конкурсу 
“Samosvity-On Line”, м. Львів, в номінації 
народний вокал. 

5. Ігнатоля 
Євгенія 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця  
VІІ класу 

(естрадний, 
академічний, 

народний 
вокал) 

- І премія Міжнародного конкурсу-
фестивалю “Зоряний бриз” м.Кітен, 
Болгарія; 
- І премія обласного конкурсу вокальних 
ансамблів малих форм, м.Ужгород (у складі 
дуету); 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Art arena”, м. Полтава (соло 
академічний вокал); 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Art arena”, м. Полтава (соло 
естрадний вокал); 
- І премія Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу “Star Birs”, м. Дніпро; 
- І премія Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу “Зірка України”, м. 
Дніпро, (соло народний вокал); 
- І премія Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу “Зірка України”, м. 
Дніпро, (соло академічний вокал); 
- ІІ премія Всеукраїнського благодійного 
дистанційного конкурсу “Vesta-Music”, м. 
Ужгород (естрадний вокал). 

6. Кривляк 
Вікторія 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця  
V класу 

(естрадний 
вокал) 

-  І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Зірка Української Сцени-2019”, м. 
Львів; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячо-юнацької творчості 
“Яскрава країна” Закарпаття 2019, 
м.Ужгород; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Різдвяні зірки Праги-2019” 
м.Прага, Чехія; 
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Талановита молодь України”, м. 
Львів; 



- ІІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Кубок Кавказу”; 
- ІІІ премія Міжнародного дистанційного 
багатожанрового інтернет фестивалю-
конкурсу “Samocvity”, м. Львів; 
- Гран-Прі Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “UNIVERSE OF ARTS”. 

7. Лавкай 
Евніка 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв    
ім. С. Мартона, 

учениця  
ІV класу 

(Скрипка) 

- Гран-прі Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Пектораль талантів”, м. Берегово; 
- Гран-прі Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Талановиті діти України”, м. 
Ужгород; 
- І премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів молодших класів 
струнно-смичкових інструментів.  

8. Плиска 
Катерина 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця  
ІV класу 

(фортепіано) 

-  І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу мистецтв “Сцена Віртуоза”, м. 
Хмельницький; 
-  І премія ІV Міжнародного інтернет-
конкурсу мистецтв “Musical South Palmyra”, 
м. Одеса (у складі дуету); 
- І премія Міжнародного  он-лайн конкурсу 
“Львів KAWAI карантин”, м. Львів; 
- І премія Міжнародного  конкурсу “Сузір'я 
Святогір'я — Gold Europe”; 
- ІІ премія Міжнародного конкурсу “Neri 
Melodiak”, Угорщина; 
- ІІ премія Дистанційного міжнародного 
багатожанрового інтернет-конкурсу 
“Samosvity-On Line”, м. Львів. 

9. Тулюк 
Софія 

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв   
ім. С. Мартона, 

учениця  
V класу 

(Скрипка) 

- І премія VIІ Міжнародного фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Весняний бал 
в Ужгороді-2020” (номінація 
“Інструментальна музика” ); 
- ІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячої та юнацької творчості 
“Пектораль талантів” м.Берегово; 
- ІІІ премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів молодших класів 
струнно-смичкових інструментів.  



10. Тулюк 
Марія  

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
 ім. С. Мартона, 

учениця ІV 
класу 

(Скрипка) 

- ІІ премія VIІ Міжнародного фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Весняний бал 
в Ужгороді-2020”; 
- ІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячої та юнацької творчості 
“Пектораль талантів” м.Берегово; 
- ІІІ премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів молодших класів 
струнно-смичкових інструментів.  

11. Шпеник 
Катерина  

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв  
ім. С. Мартона, 

учениця  
VІІ класу 

(академічний та 
естрадний 

вокал) 

- І премія Міжнародного конкурсу-
фестивалю “Зоряний бриз” м.Кітен, 
Болгарія; 
- І премія обласного конкурсу вокальних 
ансамблів малих форм, м.Ужгород (у складі 
дуету); 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Art arena”, м. Полтава (соло 
академічний вокал); 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Art arena”, м. Полтава (соло 
естрадний вокал); 
- І премія Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу “Star Birs”, м. Дніпро; 
- І премія Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу “Зірка України”, м. 
Дніпро; 
- І премія Всеукраїнського благодійного 
дистанційного конкурсу “Vesta-Music”, м. 
Ужгород. 

12. Брунцвік 
Яна 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа   
ім. М. Мункачі, 

учениця  
VІ класу 

- І премія ХІV обласного дитячо-юнацького 
конкурсу образотворчого мистецтва 
“Легенди Карпат” 
 
 

13. Сербін 
Евеліна 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа   
ім. М. Мункачі, 

учениця  
VІ класу 

- І премія конкурсу театральних афіш 
“Афіша. Театр. Імпреза.” ІІІ Всеукраїнського 
відкритого фестивалю театрального 
мистецтва аматорських дитячих та 
молодіжних колективів “Імпреза над 
Латорицею”; 
- І премія Міжнародного фестивалю-конкрсу 
музики, пісні, танцю та декоративно-
прикладного мистецтва “Талановиті діти 



України”; 
- І премія VІ Всеукраїнського відкритого 
конкурсу образотворчого мистецтва; 
- І премія Дистанційного міжнародного 
онлайн-конкурсу образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва 
“Симфонія кольорів - Самоцвіти” 

14. Янцо 
Марія 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа   
ім. М. Мункачі, 

учениця  
V класу 

- ІІІ премія обласного дитячо-юнацького 
конкурсу образотворчого мистецтва 
“Легенди Карпат” 
- Дипломант конкурсу театральних афіш 
“Афіша. Театр. Імпреза.” ІІІ Всеукраїнського 
відкритого фестивалю театрального 
мистецтва аматорських дитячих та 
молодіжних колективів “Імпреза над 
Латорицею”. 

15. Антонов 
Микола 

Мукачівська 
хорова школа   
хлопчиків та 

юнаків, 
учень  

VІІІ класу 

- І місце по сольфеджіо обласної музично-
теоретичної олімпіади учнів випускних 
класів мистецьких шкіл Мукачівського 
куща; 
- ІІ місце по музичній літературі обласної 
музично-теоретичної олімпіади учнів 
випускних класів мистецьких шкіл 
Мукачівського куща. 

 
 
Секретар міської ради                                                                             І. МАНЯК 
 
 
 
 


