
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019                         Мукачево    №1468 
 

Про затвердження списку обдарованих і талановитих учнів шкіл 
естетичного виховання, стипендіатів Мукачівської міської ради в галузі 
культури на 2019-2020 навчальний рік  
 

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих учнів 
шкіл естетичного виховання та клубних закладів, подальшого розвитку їх 
інтелектуального і творчого потенціалу, зважаючи на високу успішність у 
навчанні та творчі досягнення, враховуючи міську комплексну Програму 
розвитку культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова 
редакція), що затверджена рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання № 1249 від 11.12.2018 року та рішення 60 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання № 1445 від 25.07.2019 року “Про 
внесення змін до міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв 
міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція)”, Положення про стипендію 
міської ради для обдарованих і талановитих дітей, які навчаються у школах 
естетичного виховання та клубних закладах м. Мукачево, затвердженого 
рішенням 84 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання № 1560 від 
24.09.2015 року, зі змінами та доповненнями, згідно Протоколу засідання ради 
відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
26.06.2019 року, 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 №47 від  20.08.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила:  

 
1. Затвердити список обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного 

виховання, стипендіатів Мукачівської міської ради в галузі культури на 2019-
2020 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 виконавчого комітету 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 61 сесії 7 скликання 

           Мукачівської міської ради                        
           22.08.2019 р. №1468              

 
Список 

обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного виховання, 
стипендіатів Мукачівської міської ради в галузі культури  

на 2019-2020 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 №1 

ім. С. Мартона, 
учениця  
VІ класу 

- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття”- 2019”;  
- ІІ премія кущового конкурсу виконавської 
майстерності (2019 рік); 
- ІV місце обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів старших класів 
мистецьких шкіл (2019 рік). 

2. Кривляк 
Вікторія 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1 

ім. С. Мартона, 
учениця  
V класу 

- Гран-Прі ІІІ Всеукраїнського фестивалю 
конкурсу “Stars of Yaremche - 2019”; 
- І премія Міжнародного фестивалю 
конкурсу “Перлини світових талантів -
2019”, м. Львів; 
- І премія І Всеукраїнського фестивалю -
конкурсу “Перлина Закарпаття-2018”,        м. 
Мукачево. 

3. Балог 
Анастасія 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1 

ім. С. Мартона, 
учениця  
VІІ класу 

- Диплом Гран-Прі в номінації вокал  
Міжнародного фестивалю “Chicago 
International Festival-2018”; 
- Гран-Прі Міжнародного фестивалю 
“Paradise holiday-2019”, Греція; 
- І премія конкурсу “Global Talent Lviv-
2019”; 
- ІІ премія ХІІ Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Сонце за нас-2019”, м. Київ. 



4. Шпеник 
Катерина  

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1 

ім. С. Мартона, 
учениця  
V класу 

- І премія Міжнародного фестивалю 
конкурсу “Зоряне сяйво 2019”, м. Дніпро; 
- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття-2019”; 
- ІІ премія ХХІ обласного конкурсу 
словацької народної пісні “Золотий соловей-
2019”; 
 
 
- ІІІ премія обласного конкурсу солістів -
вокалістів, м. Ужгород (2019 рік). 

5. Береш 
Андрій 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1 

ім. С. Мартона, 
учень ІV класу 

- ІІ премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів старших класів відділу 
духових та ударних інструментів 
мистецьких шкіл (2018 рік); 
- ІІ премія обласного конкурсу виконавської 
майстерності учнів старших класів відділу 
духових та ударних інструментів 
мистецьких шкіл (2019 рік). 

6. Варга 
Софія  

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1 

ім. С. Мартона, 
учениця ІV 

класу 

- І премія І відкритого конкурсу юних 
піаністів ім. М. С. Валковської (2019 рік); 
- ІІ премія V Відкритого конкурсу піаністів 
“Віртуозні самоцвіти 2019”, м. Львів; 
- ІІІ премія VII Міжнародного 
інструментального конкурсу Євгена 
Станковича. 

7. Губинець 
Олександр 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв №1         

ім. С. Мартона, 
учень ІІІ класу 

- І премія VI Міжнародного фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Весняний 
бал в Ужгороді-2019”; 
- І премія Міжнародного конкурсу “Весна у 
Вашарошнамені-2019”, Угорщина; 
- І премія Всеукраїнського дитячого 
фестивалю мистецтв “Лавина талантів- 
2019”, м. Київ; 
- ІІ премія І Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття-2019”, м. 
Мукачево. 

8. Тулюк 
Софія 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв № 2 

учениця  
ІV класу 

- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття-2019”,         
м. Мукачево; 
- І премія VI Міжнародного фестивалю 
дитячої та юнацької творчості “Весняний 
бал в Ужгороді-2019”; 
- І премія обласного конкурсу “Таланти 
багатодітної родини-2019”. 



9. Тулюк 
Марія  

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв № 2, 

учениця ІІІ 
класу 

- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття-2019”,        м. 
Мукачево; 
- І премія (струнне тріо) у Всеукраїнському 
фестивалі - конкурсі дитячих ансамблів 
струнно-смичкових інструментів “Зіграємо 
разом: Захід України 2019”. 

 
 
10. 

 
 
Лавкай 
Евніка 

 
 

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв  № 2 

учениця  
ІІІ класу 

 
 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Пектораль талантів-2018”, м. 
Берегово; 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу “Талановиті діти України-2019”, 
м. Ужгород; 
- ІІІ премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу “Перлина Закарпаття-2019”, м. 
Мукачево. 

11. Різак 
Марія-
Анастасія 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа  
ім.М.Мункачі 

учениця  
VІ класу 

- ІІІ премія обласного конкурсу з живопису 
ім. А. Ерделі. 

12. Логойда 
Адель 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа   
ім.М. Мункачі 

учениця ІІІ 
класу 

- ІІІ премія ХІІІ обласного дитячо-
юнацького конкурсу образотворчого 
мистецтва “Легенди Карпат-2019”; 
- І премія Х Міжнародного конкурсу 
молодих дизайнерів “Україна квітуча-2018”. 

13. Тисленко 
Катерина 

Мукачівська 
дитяча художня 

школа ім. М. 
Мункачі 
учениця  
ІV класу 

І премія ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості “Об'єднаймося ж, брати 
мої!”, присвяченого творчості Т. Г. 
Шевченка. 

 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк 
 
 


