
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 72 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.01.2020     Мукачево     №1754 
 

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

Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 рік 

З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення 
спортсменів і тренерів Мукачівської міської об`єднаної 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 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”, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №58  від 21.01.2020 
р.), керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", Мукачівська міська рада вирішила:  
 
1.  Призначити щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у розмірі 
1000 (одна тисяча) гривень щомісячно з січня по грудень 2020 року 
спортсменам і тренерам, що проживають на території Мукачівської 
об`єднаної територіальної громади згідно списку (додаток 1). 
2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2020 рік. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту 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 72 сесії  
7 скликання   
Мукачівської міської ради  
від 23.01.2020 р. № 1754 

Список 
кращих спортсменів та тренерів, що проживають на території  

Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади, яким 
встановлено стипендії міської ради 

 на 2020 рік 
Кращі тренери: 

Вишньов Валерій 
Анатолійович 

1957р.н., працює тренером-викладачем на відділені  боксу СОК 
ДЮСШ. Протягом 2019 року вихованці: Голинський Крістіан – ІІІ 
місце на  чемпіонаті України серед молоді, який проходив 
02.06.2019р. м. Дніпро;  

Маслиган Роман 
Михайлович 

1976р.н. керівник та тренер Мукачівського СК “Сінай” з Шотокан 
карате (версія JKS). Тренер вищої категорії. Протягом 2019 року 
вихованці: Фабрицій Софія, - І місце на чемпіонаті Світу з Шотокан 
карате, який проходив 10-12.10.2019р у м. Карлові Вари Чехія.,  

Матьковський 
Сергій Сергійович 

1997р.н., керівник та тренер Мукачівського молодіжного клубу 
Кіокушинкайкан карате «Яструб». Протягом 2019 року вихованці: 
Олексик Едуард, Фенцель Ніколь, Сірак Вікторія, Копич Дмитро, 
Моцинець Сергій – ІІІ місце на чемпіонаті України з 
Кіокушинкайкан карате, який проходив 23.03.2019р. м. Луцьк  
 

Цифринець 
Олександр 
Олександрович 

1953р.н., працює тренером з греко-римської боротьби ФСТ «Колос».  
«Заслужений тренер України». Протягом 2019 року вихованці: 
Халілов Олег – ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях з греко-
римської боротьби серед юніорів, які проходили 07-11.2019р  м. 
Харків. 

Губін Євген 
Владиславовоич 

1977р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева з легкої 
атлетики. Протягом 2019 року вихованці: Хаван Даніела – ІІ місце на 
чемпіонаті України з естафетного бігу серед дорослих, молоді та 
юніорів м. Ужгород (18-19.05.2019р.). 

Морозов Василь 
Георгійович 

1995р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева на відділенні  
велоспорту МТБ. Протягом 2019 року вихованці: Радзінський Вадим 
дворазовий переможець чемпіонату України ( в індивідуальній гонці 
на час, в парній гонці, крос – кантрі на короткому колі)                       
(29-31. 03. 2019р. м. Ужгород). 

Красилинець 
Микола 
Миколайович 

1958р.н. працює тренером СОК ДЮСШ м. Мукачева з 
пауерліфтингу. Протягом 2019 року вихованці: Ковач Ілля, Федулов 
Віталій – ІІ місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу (класичний 
пауерліфтинг) серед ДЮСШ (27.11. – 02.12.12.2019р. м. Чернівці). 

 



 

Вачиля Андрій 
Євгенович 

 

 

1998р.н. працює тренером гуртка з шахів МДЦЮТ м. Мукачева . 
Протягом 2019 року вихованці: Петровський Вадим – І місце на 
чемпіонаті України серед юнаків до 12 років (квітень 2019р. 
Львівська область). 

 

Кращі спортсмени: 
   

Расчупкін Сергій 
Анатолійович 

1990р.н., у 2019 році здобув ІІІ-місце на чемпіонаті Асоціацій 
балканських легкоатлетичних федерацій з гірського бігу, який 
проходив м. Каніло (18.05.2019р. Румунія), ІІ-місце на чемпіонаті 
України з легкої атлетики серед чоловіків (гірський біг), який 
проходив смт. Воловець (02.06.2019 р.), майстер спорту. 

 

Пліс Катерина 
Петрівна 

1990р.н., у 2019 році здобула І-місце  на міжнародних змаганнях 
«Кубок Дунаю» з пауерліфтингу, який проходив 07-09.09.2019 року в 
м. Мукачеві, присвоєно звання майстра спорту міжнародного класу.  

 

Росул Рустам 
Михайлович 

1984р.н., у 2019 році здобув ІІІ-місце  на чемпіонаті України з легкої 
атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату 
(метання диску та штовхання ядра), який проходив 24-27.06.2019 
року в м. Кропивницький.  

 

Перевозніков Сергій 
Сергійович 

1995р.н., у 2019 році здобув ІІ-місце  на чемпіонаті України з легкої 
атлетики (метання молота), який проходив 21.08.2019 року в м. 
Луцьк.  

 

Шкрюба Юрій 
Дмитрович 

1988р.н., у 2019 році здобув І-місце  на Кубку України з греко-
римської боротьби, який проходив 19.12.2019 року в м. Запоріжжя.  

 

Скуба Маріанна 
Михайлівна 

1999р.н., у 2019 році здобула ІІ – місце на чемпіонаті Світу з комбат 
Дзю-дзюцу 18+, який проходив 19-20.10. 2019 року у м. Київ 

 

Когут Михайло 
Русланович 

2002р.н., у 2019 році здобув ІІІ – місце на чемпіонаті України з 
класичного пауерліфтингу серед юнаків, який проходив 18.09. 2019 
року у м. Харків 

 

 
 
Секретар міської ради       І. МАНЯК 


