
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  4 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 січня 2021           Мукачево     №158 
 

Про призначення щомісячної стипендії Мукачівської міської ради 
кращим спортсменам і тренерам, що проживають на території 

Мукачівської міської  територіальної громади на 2021 рік 

З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення 
спортсменів і тренерів Мукачівської міської територіальної громади, 
враховуючи їх високі спортивні досягнення, відповідно Закону України „Про 
фізичну культуру і спорт", рішення 72 сесії 7-го скликання Мукачівської 
міської ради від 23 січня 2020 року №1753 „Про затвердження Положення про 
щомісячні стипендії Мукачівської міської ради кращим спортсменам та 
тренерам, що проживають на території  Мукачівської міської об`єднаної 
територіальної громади у новій редакції", рішення 4 сесії 8-го скликання 
від 28 січня 2021 року №157 «Про внесення змін до рішення 72 сесії 7-го 
скликання Мукачівської міської ради від 23 січня 2020 року №1753,  
рішення 69-ої позачергової сесії 7 -го скликання Мукачівської міської ради від 
05.12.2019р. №1675 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 
і спорту Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки”, рішення 3 сесії 8 скликання від 22 грудня 2020 року №97 «Про внесення 
змін до деяких рішень Мукачівської міської ради», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №2 від  27.01.2021 
р.), керуючись ст. 25, ч 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні", Мукачівська міська рада вирішила:  
 
1.  Призначити щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у розмірі 1500 
(одна тисяча п`ятсот) гривень щомісячно з січня по грудень 2021 року 
спортсменам і тренерам, що проживають на території Мукачівської міської 
територіальної громади згідно списку (додаток 1). 
2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2021 рік. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. Кришінець-Андялошій 
та постійну комісію з питань гуманітарної політики. 
 
 
Міський голова             А. БАЛОГА 



Додаток 1 
         до рішення 4 сесії Мукачівської 
                   міської ради 8 скликання  
              від 28.01.2021 р. №158       

Список 
кращих спортсменів та тренерів  Мукачівської міської територіальної 

громади, яким встановлено стипендії міської ради на 2021 рік 
 

Кращі тренери: 

Губін Євген 
Владиславович 

Тренер-викладач відділення легкої атлетики СОК ДЮСШ м. 
Мукачева 
Вихованці: Хаван Даниїла чемпіонка України на командному 
чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді 15-16.08.2020 
м. Луцьк. 

Андреасова Лариса 
Володимирівна 

Тренер-викладач відділення легкої атлетики СОК ДЮСШ м. 
Мукачева 
Вихованці: Есаульцев Павло чемпіон області з бігу на 100м з/б; 
Чигарьов Роман чемпіон області з бігу на 200м і 300м з/б; 
Кабацій Серафіма чемпіонка області в стрибках в дожину і 
потрійному стрибку. 

Панкулич Ірина 
Василівна 

Тренер-викладач відділення легкої атлетики СОК ДЮСШ м. 
Мукачева 
Вихованці: Хаван Даниїла чемпіонка України в естафеті 4х100м, 
встановила рекорд Закарпатської області, 29-30.08.2020 м. Луцьк; 
Годьмаш Андрій чемпіон області з бігу на 800м, Тягур Анастасія 
чемпіонка області у стрибках в довжину, Лайтар Іван з бігу на 
400м. 

Будкевич Генадій 
Борисович 

Тренер-викладач відділення легкої атлетики СОК ДЮСШ м. 
Мукачева 
Вихованці: Чепак Крістіан чемпіон області з бігу на 1500м; 
Коханський Олександр чемпіон області зі спортивної ходьби на 
3000м; Попович Анастасія, Туряниця Крістіна чемпіонки області 
зі спортивної ходьби на 3000м. 

Морозов Василь 
Георгійович 

Тренер-викладач відділення велоспорту СОК ДЮСШ м. 
Мукачева 
Вихованці: Радзінський Вадим чемпіон України на дистанції 
гонка в гору, чемпіон України з крос-кантрі на короткому крузі 
18-22.08.2020 м. Чернівці (виконав норматив КМС); 
Маркулинець Олег чемпіон України в естафетній командній 
гонці 16км, 06-09.08.2020 м. Чернівці (виконав норматив КМС). 

Вишньов Валерій 
Анатолійович 

Тренер-викладач відділення боксу СОК ДЮСШ м. Мукачева 
Вихованці: Щербіна Олександр у ваговій категорії 50кг став 
бронзвим призером на чемпіонаті України з боксу серед юніорів 
2004-2005р.н. 12-18.10.2020 м. Запоріжжя; 
Фека Євген у ваговій категорії 48кг став чемпіоном України 
зонального чемпіонату України з боксу; Салахеєв Данило у 
ваговій категорії 42кг став срібним призером зонального 
чемпіонату України з боксу 27.02.-01.03.2020 м. Чернівці. 

Вачиля Андрій 
Євгенович 

Тренер гуртка з шахів МЦДЮТ м. Мукачева 
Вихованці: Петровський Вадим срібний призер чемпіонату 
України з шахів серед юнаків до 14 років, лютий 2020 м. Дніпро 



Кукушкін Іван 
Іванович 
 
Стой Михайло 
Йосипович 
 
 
Маслиган Роман 
Михайлович 
 
 
 
 
Матьковські Сергій 
Сергійович 
 
 
 
 
 
Мациборка Тетяна 
Григорівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скуба Михайло 
Ернестович 

Тренер з греко-римської боротьби, заслужений тренер України 
Вихованці: Гордубей Дмитро чемпіон України з греко-римської 
боротьби серед дорослих до 23 років10-12.09.2020 м. Ужгород 
Тренер фізкультурно-спортивного клубу «Апвард» 
Вихованці: Енський Саймон бронзовий призер  з настільного 
тенісу «Дитяча ліга України» у віковій категорії 2006р.н., 
листопад 2020 м. Жовква, Львівська обл. 
Керівник та тренер Мукачівського СК “Сінай” з Шотокан карате 
(версія WKC). Тренер вищої категорії. 
Вихованці: Фабрицій Софія чемпіонка України з карате WKC в 
категорії командного куміте, срібна призерка в особистому 
куміте; Бровчук Дмитро чемпіон України з карате WKC в 
категорії командного куміте. 
Керівник та тренер Мукачівського молодіжного клубу 
Кіокушинкайкан карате «Яструб». 
Вихованці: Канчій Михайло переможець чемпіонату України з 
кіокушинкайкан карате в категорії куміте та срібний бронзовий 
призер в категорії ката; Копич Дмитро бронзовий призер 
чемпіонату України з кіокушинкайкан карате в категорії куміте 
та переможець в категорії ката 7.11.2020 м. Луцьк 
Тренер з плавання ЗРЦФСКОІ «Інваспорт» 
Вихованці: Данко Євгенія, Гіщак Дарина, Король Анастасія 
переможці першості Закарпатської області з плавання серед 
спортсменів з інвалідністю всіх нозологій на дистанції 50м 
вільним стилем: Скальський Ерік, Кирилів Богдан переможці 
першості Закарпатської області з плавання серед спортсменів з 
інвалідністю всіх нозологій на дистанції 50м на спині; Салов 
Кіріл переможець першості Закарпатської області з плавання 
серед спортсменів з інвалідністю всіх нозологій на дистанції 50м 
брасом, 17.10.2020 с. Баранинці. 
Тренер Закарпатської федерації Комбат Дзю-Дзюцу 
Вихованці: Скуба Маріанна переможниця Чемпіонату України з 
Комбат Дзю-Дзюцу серед дорослих 29.01-01.03.2020 м. Одеса, 
переможниця Кубку України з Комбат Дзю-Дзюцу 19-20.09.2020 
м. Київ, Майстер спорту України міжнародного класу 
 
 

Кращі спортсмени: 

Скуба Маріанна 
Михайлівна 

Переможниця Чемпіонату України з Комбат Дзю-Дзюцу серед 
дорослих 29.01-01.03.2020 м. Одеса, переможниця Кубку України 
з Комбат Дзю-Дзюцу 19-20.09.2020 м. Київ, Майстер спорту 
України міжнародного класу. 

Гордубей Дмитро 
Володимирович 

Переможець Чемпіонату України з греко-римської боротьби 
серед дорослих до 23 років10-12.09.2020 м. Ужгород, Майстер 
спорту України 

Росул Рустам 
Михайлович 

Срібний призер у штовханні ядра на стільці, срібний призер у 
метані диска на стільці  на чемпіонаті України з легкої атлетики 
серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату 8-
11.09.2020 року в м. Кропивницький. 

  



Дячук Василь 
Васильович 

Дворазовий чемпіон України XXII особистого Чемпіонату 
України з шахів (складання композицій) сезону 2019-2020рр., 
Заслужений майстер спорту України з шахів 

Перевозніков Сергій 
Сергійович 

Чемпіон України в метанні молота на Зимовому чемпіонаті 
України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, 
юніорів, юнаків 14-16.02.2020 м. Мукачево. 

 

Секретар міської ради         Я. ЧУБИРКО 

 


