
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1507 
 

Про затвердження списку обдарованої і талановитої учнівської молоді  
закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, стипендіатів 
Мукачівської міської ради на 2019-2020 навчальний рік  

 
 З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих  учнів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, подальшого 
розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу, враховуючи високі 
результати в навчанні, успіхи в галузі фізичної культури і спорту, галузі 
мистецтва, на підставі Положенням про щомісячні стипендії Мукачівської 
міської ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді м.Мукачева, 
затвердженого рішенням 37 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
22.02.2018 р. № 970, відповідно до  законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Програми розвитку 
освіти м.Мукачево на 2018-2020 роки, затвердженої  рішенням 33 сесії 
Мукачівської міської ради 7-ого скликання  30.11.2017 № 877, рішення 33 сесії 
7-го скликання від 26.07.2019р. №1444 «Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту м. Мукачева на 2018-2020роки у новій редакції», 
керуючись ст. 25 ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №49    
від  24.09.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

 
 1. Затвердити список обдарованої і талановитої учнівської молоді 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, стипендіатів 
Мукачівської міської ради на 2019-2020 навчальний рік для виплати 
щомісячних стипендій у розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, згідно додатків 
1 та 2 до цього рішення. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту К.Кришінець-Андялошій та постійну 
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді,  спорту та духовного 
розвитку. 
 
 

   Міський голова                                      А.Балога 
 
 
 



 
 

Додаток 1  
         до рішення 62 сесії 

   Мукачівської міської ради   
                                                                      7 скликання від 26.09.2019                        

№1507 
                                                                            

 
Список 

обдарованих і талановитих учнів  закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти м. Мукачева, які мають досягнення у навчальній,  

науково-дослідницькій діяльності, досягнення в галузі мистецтва, 
стипендіатів Мукачівської міської ради на 2019-2020 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я  
учня 

Заклад освіти Клас Досягнення на Міжнародних та 
Всеукраїнських предметних олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях 
1. 

Мущинко 
Олександра 

ЗОШ №1 
ім.О.С.Пушкіна 9 кл. 

- переможець IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з  історії – ІІІ місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії  – ІІ 
місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії  – ІІ 
місце 

2. 

Калинич 
Таїсія 

ЗОШ №1 
ім.О.С.Пушкіна 10 кл. 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії  – ІІІ 
місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з російської мови 
та літератури  – ІІ місце 

3. 

Роман 
Даніел 

ЗОШ №1 
ім.О.С.Пушкіна 10 кл. 

- учасник IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з  біології 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології   – ІІ 
місце 

4. 

Коновалов 
Леонід 

ЗОШ №2 
ім.Т.Г.Шевченка 10 кл. 

- переможець IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови– ІІ місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з англійської мови   
– І місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 
мови  – ІІІ місце 

5. 

Мельничук 
Даніелла 

ЗОШ №2 
ім.Т.Г.Шевченка 11кл. 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 
мови  – ІІ місце 

- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт МАН з географії – 
ІІІ місце 

-  



6. 

Немйо 
Катерина   СШ № 4 11 кл. 

- переможець ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з української мови – ІІ 
місце 

- переможець ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови –IIІ 
місце 

- І місце у конкурсі громадських 
ініціатив м.Мукачева 

- лідер та голова Мукачівської Ради 
старшокласників 

- лідер обласного учнівського 
парламенту «Нове покоління» 

7. 

Ленд’єл 
Олександр 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ 

«Гармонія» 
10 кл. 

- учасник IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з астрономії  

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з хімії – ІІІ місце 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з астрономії – І місце 

8. 

Кекляк 
Богдан 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ» 

№ 6 
11 кл. 

- переможець IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з  правознавства – ІІІ місце  

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії – І місце 

-  переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства   
– І місце 

9. 

Дребужан 
Світлана 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ»  

№ 6 
10 кл. 

- Учасник IV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з  правознавства 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства – 
І місце 

10. 

Нейметі 
Едуард 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ» 

№ 6 
11 кл. 

- переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства   
– ІІ місце 

- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт МАН з 
правознавства – ІІ місце 

11. 

Пронтекер 
Даніела 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ» 

№ 6 
11 кл. 

- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт МАН з хімії – ІІІ 
місце 

- переможець ІІІ етапу XIХ 
Міжнародного конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика – ІІІ місце 

12. 

Сопко 
Вікторія 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ» 

№  11   
10 кл. 

- переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з  інформаційних 
технологій - І місце   

- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт  МАН з безпеки 
інформаційних та телекомунікаційних 
систем  – ІІ місце 

13. Сарканич 
Світлана 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ДНЗ» 

№  11   
10 кл. 

- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт  МАН з 



прикладної математики – ІІІ місце 
- переможець ІІ етапу  Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково -  
дослідницьких робіт  МАН з медицини 
– ІІІ місце 

14. 
Шоха 
Анатолій  ЗОШ № 20 10 кл. 

- учасник IV етапу  Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики   

- переможець III етапу  Всеукраїнської 
олімпіади з фізики – ІІ місце 

15. 

Коваль 
Катерина МЦДЮТ  

- переможець Міжнародного дитячо-
юнацького фестивалю «Смарагдові 
витоки», номінація «Народний 
живопис» - І місце 

- переможець Міжнародного дитячо-
юнацького фестивалю «Смарагдові 
витоки», номінація «Вітражний 
розпис» - ІІ місце 

- переможець Міжнародного дитячо-
юнацького фестивалю «Смарагдові 
витоки», номінація «Декоративно-
прикладне мистецтво», «Художні 
ремесла» - І місце 

- переможець Всеукраїнської виставки-
конкурсу декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Знай, люби 
свій край» – ІІІ місце 

 
 
 
Секретар міської ради        І.Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 2 

         до рішення 62 сесії 
   Мукачівської міської ради   

                                                                      7 скликання від 26.09.2019 №1507 
                                                                           

 
Список 

обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти   
м. Мукачева, які мають успіхи у галузі фізичної культури і спорту, 

стипендіатів Мукачівської міської ради на 2019-2020 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я  
учня 

  Заклад освіти Клас Досягнення на Міжнародних та 
Всеукраїнських  конкурсах, 

змаганнях 
1. 

Халілов Олег  ЗОШ № 7  11 кл. 
-   ІІ місце Чемпіонату України серед 

кадетів з греко-римської   
боротьби (лютий 2019 р.) 

2. 
Чмирь Іван СШ № 4 11кл. 

- ІІІ місце Чемпіонату України 
серед кадетів з греко-римської   
боротьби, (лютий 2019 р.) 

3. 

Дешко 
Даніелла НВК №11 10 кл. 

- ІІІ місце з парного могулу на 
чемпіонаті України серед юніорок 
1999-2004р.н., (23.02.2019 р.), 

-  ІІІ місце з парного могулу на 
чемпіонаті України серед жінок 
2004 р.н. і старші, (24.02.2019 р.) 

4. Риба 
Анастасія 

СШ №3  
ім. Ф. Ракоці ІІ 10 кл. 

- ІІ місце парного могулу на 
чемпіонаті України серед юніорок 
1999-2004р.н., (23.02.2019 р.) 

5. 
Костю Естер СШ №3 ім. Ф. 

Ракоці ІІ 10 кл. 
- ІІІ місце парного могулу на 

чемпіонаті України серед юніорок 
1999-2004 р.н., (23.02.2019 р.) 

6. 

Фабрицій 
Софія ЗОШ №1 10 кл. 

- ІІІ місце на Чемпіонаті Європи 
(12-14.04.2019 р.)  з Шотокан 
карате;  

- ІІІ місце на Чемпіонаті України з 
Шотокан карате, (3-4 травня 2019 
р.); 

7. 
Маслиган 
Миколай  ЗОШ № 1 6 кл.  

- ІІІ місце на Кубку Світу (12-14 
жовтня 2018р.), ІІІ місце на 
чемпіонаті України  з Шотокан 
карате (3-4 травня 2019) ;  

8. Щербіна 
Олександр НВК №10 9 кл. 

- І місце в зональному чемпіонаті 
України з боксу серед юнаків 
2005-2006 р.н., 26-29.03.2019 р. 

9. 
Аміт Мілан СШ № 3 9 кл. 

- ІІ місце в зональному чемпіонаті 
України з боксу серед юнаків 
2005-2006 р.н., 26-29.03.2019 р. 

10. Радзінський 
Вадим СШ № 4 8 кл. - Дворазовий чемпіон України з 

велоспорту (серед всіх вікових 



категорій) в парній гонці на час, 
28-31.03.2019 р. 

11. 

Маркулинець 
Олег СШ № 4 9 кл. 

- Дворазовий чемпіон Закарпатської 
області з велоспорту в 
індивідуальній гонці (29.03.2019)  

- ІІ місце на Чемпіонаті України  в  
індивідуальній гонці в гору з 
велосипедного спорту 
(маунтенбайк) 11.08.2019 р. 

-  ІІІ місце на Чемпіонаті України  в 
багатоденній гонці з 
велосипедного спорту 
(маунтенбайк) 08-11.08.2019 р. 

12. 
Штремпель 
Крістіан 

Ліцей імені 
Святого 
Іштвана 

11 кл. 

- І місце на Всеукраїнських 
змаганнях з легкої атлетики 
«Дружба» з естафетного бігу 
4х100м. (травень 2019 р.) 

13. 
Есаульцев 
Павло НВК №10 10 кл. 

- І місце на Всеукраїнських 
змаганнях з легкої атлетики 
«Дружба» з естафетного бігу 
4х100м. (травень 2019 р.) 

14. 
Зенгел 
Евеліна НВК №10 10 кл. 

- ІІІ місце на чемпіонаті України з 
легкої атлетики серед ДЮСШ та 
СДЮШОР 2003 р.н. і молодші 
(14-15.09.2018 р.) 

15. 
Бабіля 
Олександр 

Мукачівський 
ліцей 10 кл. 

- ІІ місце на першості Закарпатської 
області з баскетболу серед юнаків 
2003 р.н.,  (09.03.2019 р.) (капітан 
команди) 

 
 
 
  Секретар міської ради        І.Маняк 
 

       
     
 
 


	Міський голова                                      А.Балога

