
  

 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

56 сесія 7-го скликання 
 РІШЕННЯ 

 

            25.04.2019           Мукачево    №1364 

Про призначення щомісячної стипендії Мукачівської міської ради 
кращим спортсменам і тренерам м. Мукачева на 2019 рік 

З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення 
спортсменів і тренерів міста Мукачева, враховуючи їх високі спортивні 
досягнення, на підставі рішення Мукачівської міської ради 23 сесії 7-го 
скликання від 09 лютого 2017 року №521 „Про затвердження Положення про 
щомісячні стипендії міської ради кращим спортсменам та тренерам м. 
Мукачева у новій редакції", рішення 33-ої сесії 7 -го скликання від 
30.11.2017р. №880 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2018-2020 роки”, керуючись ст. 25 ч. 2 ст. 64 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про фізичну культуру і 
спорт", враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №64 від 24.04.2019 
р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та 
духовного розвитку (протокол №44    від  23.04.2019 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила:  
1.  Призначити щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у розмірі 
1000 (тисяча) гривень щомісячно з січня по грудень 2019 року спортсменам і 
тренерам міста Мукачева згідно списку (додаток 1). 
 2. Управлінню фінансів виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2019 
рік. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради                 
К. Кришінець-Андялошій та постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді,  спорту та духовного розвитку. 
 

  Міський голова                  А. Балога 

 

 

 



  

          
Додаток 1 

     до рішення _56 сесії Мукачівської 
                     міської ради 7 скликання 

          від 25.04.2019 р. №1364      
 

Список 
кращих спортсменів та тренерів  міста Мукачева, яким встановлено 

стипендії міської ради на 2019 рік 
 

Кращі тренери: 

Салахеєв 
Олександр 
Асхатович 

1973р.н., працює тренером СК “Самерс” з боксу.  
Вихованець Рокіцан Мілан – здобув ІІ місце на чемпіонаті 
України серед юніорів (м. Харків, грудень 2018);   

Маслиган Роман 
Михайлович 

1976р.н. керівник та тренер Мукачівського СК “Сінай” з 
шотокан карате (версія JKS). Тренер вищої категорії. 
Протягом 2018 року вихованці: Фабрицій Софія, Смочко 
Ліна, Гонак Ольга здобули 3 срібні нагороди Чемпіонату 
України з Шотокан (версія JKS), який проходив у м. 
Дніпро (21-22 квітня 2018р.),  

Матьковскі 
Сергій 
Сергійович 

1997р.н., керівник та тренер Мукачівського молодіжного 
клубу Кіокушинкайкан карате «Яструб». Протягом  2018 
року вихованці: Леньо Максим та Канчій Іван здобули І-
місце на Кубку України з кіокушинкайкан карате, (квітень 
2018р. м. Бровари); Айрапетян Ніколетта, Сірак Вікторія, 
Турченко анна, Леньо Максим, Олексик Едуард, Копич 
Дмитро – бронзові призери Відкритого Чемпіонату 
Європи (Варшава, 2018 року). 
 

Панкулич Ірина 
Василівна 

1962р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева з 
легкої атлетики. Протягом 2018 року вихованці: 
Керестеші Даніела – дворазова чемпіонка Всеукраїнських 
змагань з легкої атлетики пам`яті ЗТУ         Б. 
Чулаєвського  з бігу на 100 м., та в естафеті 4х100м. і 
виконала норматив І розряду; Лозицька Дарья – ІІІ місце 
Всеукраїнських змагань з легкої атлетики пам`яті ЗТУ Б. 
Чулаєвсьчкого  з (м. Рівне 19-21.04 2018р). 

Цифринець 
Олександр 

1953р.н., працює тренером з греко-римської боротьби 
ФСТ «Колос».  «Заслужений тренер України», вихованці: 



  

 

Кращі спортсмени: 

Козуб Сергій 
Ігорович 

1995 р.н., у 2018 році став чемпіоном України  U-23 з 
греко-римської боротьби (Харків, лютий 2018р.), 
майстер спорту міжнародного класу. 

Расчупкін Сергій 
Анатолійович 

1990р.н., у 2018 році здобув І-місце чемпіонату України 
з легкої атлетики серед дорослих (гірський біг), який 
проходив смт. Воловець  (червень 2018 року) , ІІІ-місце 
чемпіонату України з легкої атлетики серед чоловіків 
(гірський біг), який проходив м. Яремче (травень 2018 
року), член збірної України,  майстер спорту. 

Расчупкіна 
Наталія 
Ростиславівна 

1997р.н., у 2018 році здобула ІІІ – місце чемпіонату 
України з легкої атлетики (гірський біг), який проходив 
в м. Яремче   (27 травень 2018 року). 

Олександрович Халілов Олег – ІІІ місце на чемпіонаті України з греко-
римської боротьби серед кадетів  (м. Черкаси, березень 
2018року);  

Губін Євген 
Владиславовоич 

1977р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева з 
легкої атлетики. Протягом 2018 року вихованці: Зубко 
Валерія, Хаван Даніела – чемпіонки Всеукраїнських 
змагань з легкої атлетики пам`яті ЗТУ        Б. 
Чулаєвського  з бігу  в естафеті 4х100м., Хаван Даніела  
виконала норматив І розряду (м. Рівне 19-21.04 2018р). 

Морозов Василь 
Георгійович 

1995р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева на 
відділенні  велоспорту МТБ. Протягом 2018 року 
вихованці: Маркулинець Олег – І місце на Чемпіонаті 
України з велоспорту, виконав норматив І розряду  (м. 
Ужгород 31.03-01.04 2018р). 

Красилинець 
Микола 
Миколайович 

1958р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева з 
пауерліфтингу. Протягом 2018 року вихованці: Гряділь 
Себастіан – двохразовий чемпіон України з жиму лежачи 
та класичного жиму лежачи (16-22.02. 2018р. м. Коломия); 
Бряник Мілан - чемпіон України з жиму лежачи  (16-
22.02. 2018р. м. Коломия); Белко Олександр - чемпіон 
України з жиму лежачи серед команд ДЮСШ  (23-28.03. 
2018р. м. Коломия); Меліков Руслан – переможець Кубку 
України з жиму лежачи (16-18.11.2018р.) 



  

  

Мельничок 
Олександр 
Олександрович 

1994р.н., у 2018 році здобув: І-місце на чемпіонаті 
Світу з Хортингу, який проходив у м.Даугавпілс (20-
23.04 2018 р. Латвія), І-місце на чемпіонаті Європи з 
Хортингу, який проходив в м. Трускавець (15-18.11 
2018 року). 

  

Русин Ірина 
Василівна 

1999р.н., у 2018 році здобула І-місце на 
Всеукраїнському турнірі з  тенісу «Прикарпатська 
ракетка», ( м. Івано-Франківськ 16 квітня 2018 року); І-
місце на відкритій першості Закарпатської області з 
тенісу м. Ужгород 24.02.2018 року) Майстер спорту 
України. 

Пліс Катерина 
Петрівна 

1990р.н., у 2018 році здобула І-місце  на чемпіонаті 
України з класичного триборства, який проходив 
18.09.2018року в м. Коломия; 30.11.2018 р. у м. Каунас 
на чемпіонаті Європи посіла 7-місце та виконала 
норматив майстра спорту Міжнародного класу, 
встановивши новий рекорд України в присіданнях. 

  

Рокіцан Мілан 
Олександрович 

2003р.н., вихованець Мукачівського боксерського 
клубу «Самерс», у 2018 році здобув ІІ місце на 
чемпіонаті України з боксу серед юніорів (м. Харків, 
грудень 2018року). 

 

Секретар міської ради                    І. Маняк 


	РІШЕННЯ

