
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019                        Мукачево    №1514 
 

Про затвердження Персонального складу комісії по присудженню 
Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича 
 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної роботи 
комісії по присудженню Мукачівської міської премії імені Олександра 
Духновича, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №49    
від  24.09.2019 р.), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити персональний склад комісії по присудженню Мукачівської 

міської премії імені Олександра Духновича, згідно з додатком до цього 
рішення. 

 
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 46 сесії 

Мукачівської міської ради 7 скликання від 27 вересня 2018 року № 1136 “Про 
внесення змін до рішення 29 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 06 
липня 2017 року № 705 “Про заснування Мукачівської міської премії імені 
Олександра Духновича (нова редакція)”. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради І.Калій та постійну 
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту і духовного 
розвитку. 
     
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
   Додаток  
  до рішення 62 сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  26.09.2019 р. №1514___ 

 
Персональний склад комісії  

по присудженню Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича 
 
 

Голова комісії: 
Галай Олександр Юрійович - заступник Мукачівського міського голови, 
керуючий справами                                               
 

Заступник голови комісії: 
Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
 

Секретар комісії: 
Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
 

Члени комісії: 
Бердишев Олександр Вадимович – депутат Мукачівської міської ради (за 
згодою). 
 
Глеба Юрій Федорович - заслужений працівник культури України, директор 
Мукачівського драматичного театру. 
 
Головчук Оксана Василівна - журналіст, кандидат політичних наук, головний 
редактор видавничої студії “ZORIANa”, доцент кафедри соціальної роботи 
Карпатського інституту підприємництва університету розвитку людини 
“Україна”, член Національної спілки журналістів України, лауреат 
Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича. Автор багатьох 
нарисів та статей про відомих людей, історію та культуру міста та краю.   
 
Добош Сергій Юлієвич - музикант, скрипаль-віртуоз. 
 
Івановчик Іван Іванович - художник, член Національної спілки архітекторів 
України, член професійної спілки художників Закарпаття. 
 
Іванчо Роберт Йосипович – депутат Мукачівської міської ради, голова 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій.  
 
 
 



Лашкай Віта Степанівна - вчитель української мови та літератури 
Мукачівської СШ № 2 ім. Т. Г. Шевченка. 
 
Качур Мирослава Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри 
співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського 
державного університету, заслужений працівник освіти України. 
 

Кіш Тетяна Петрівна – депутат Мукачівської міської ради (за згодою). 
 
Коприва Атілла Тиберійович - живописець, кандидат мистецтвознавства, 
член Національної спілки художників України, член Угорської академії наук, 
доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Закарпатської академії 
мистецтв, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича.   
 
Переста Олександр Михайлович – депутат Мукачівської міської ради (за 
згодою). 
 
Пирогова Лідія Володимирівна - почесна громадянка міста Мукачева, 
народна артистка України, актриса Мукачівського драматичного театру. 
 
Прокопович Лідія Сигизмундівна - кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри філологічних дисциплін Мукачівського державного університету.  
 
Рибар Тетяна Стефанівна - українська поетеса, прозаїк, художниця, член 
національної спілки письменників України, міського творчого об’єднання 
“Райдуга” та клубу “Палітра-спектр”, голова Мукачівського літературного 
об’єднання “Рідне слово”, лауреат Мукачівської міської премії ім. О.Духновича 
та Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша. 
 
Сікора Степан Ілліч - шеф-редактор видання “Фенікс”. 
 
Федів Євген Теодорович - почесний громадянин міста Мукачева, громадсько-
культурний діяч, співавтор книг про Мукачево.  
 
Шинк Степан Рудольфович – депутат Мукачівської міської ради (за згодою). 
 
 
Секретар міської ради         І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 


