
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019                         Мукачево    №1618 
 

Про затвердження Персонального складу комісії по присудженню 
щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського 
письменника, почесного громадянина міста Мукачева  
 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної роботи 
комісії по присудженню щорічної міської літературної премії імені Юрія 
Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №54    
від  26.11.2019 р.), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити персональний склад комісії по присудженню щорічної 

міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського письменника, 
почесного громадянина міста Мукачева, згідно з додатком до цього рішення. 

 
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 48 сесії 

Мукачівської міської ради 7 скликання від 25 жовтня 2018 року № 1173 “Про 
внесення змін до рішення 32 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 26 
жовтня 2017 року № 806 “Про заснування щорічної міської літературної премії 
імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста 
Мукачева (нова редакція)”. 

 
3. В іншій частині рішення 48 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання 

від 25 жовтня 2018 року № 1173 “Про внесення змін до рішення 32 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 26 жовтня 2017 року № 806 “Про 
заснування щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - 
українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева (нова 
редакція)” залишити без змін. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради І.Калій та постійну 
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту і духовного 
розвитку. 
     
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 
                  



 
  Додаток  
  до рішення 68 сесії 7 скликання 
  Мукачівської міської ради 
  28.11.2019 №1618 

 
Персональний склад комісії  

по присудженню щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша 
- українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева 

 
 

Голова комісії: 
Галай Олександр Юрійович - заступник міського голови                                                
 

Заступник голови комісії: 
Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
 

Секретар комісії: 
Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
 

Члени комісії: 
Білик Ігор Михайлович - педагог, композитор, виконавець, член Національної 
ліги українських композиторів, лауреат Мукачівської міської премії імені 
Олександра Духновича. 
 
Глеба Юрій Федорович - заслужений працівник культури України, директор 
Мукачівського драматичного театру. 
 
Головчук Оксана Василівна - журналіст, кандидат політичних наук, головний 
редактор видавничої студії “ZORIANa”, доцент кафедри соціальної роботи 
Карпатського інституту підприємництва університету розвитку людини 
“Україна”, член спілки журналістів України, лауреат Мукачівської міської 
премії імені Олександра Духновича. Автор багатьох нарисів та статей про 
відомих людей, історію та культуру міста та краю.   
 
Долинська Любов Михайлівна - викладач української мови та літератури 
Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, лауреат 
обласної педагогічної премії ім. А.Волошина. 
 
Дочинець Мирослав Іванович - український письменник, журналіст, 
видавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації 
українських письменників. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, 
Міжнародної премії «Карпатська корона», Закарпатської обласної літературної 
премії ім. Ф.Потушняка, Мукачівської міської премії імені Олександра 
Духновича та ін. Почесний громадянин міста Мукачева.   
 



 
 
Курило Олександра Йосипівна - кандидат філологічних наук, доцент 
Мукачівського державного університету. 
  
Рибар Тетяна Стефанівна - українська поетеса, прозаїк, художниця, член 
Національної спілки письменників України, голова Мукачівського 
літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської 
літературної премії ім. Ю. Мейгеша. 
 
Сливчук Богдан Петрович - поет, заступник голови літературного об’єднання 
«Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. 
Мейгеша. 
 
Тищук Євген Віталійович - український режисер, драматург, педагог, актор 
театру і кіно, лауреат театральної премії ім. братів Шерегіїв, головний режисер 
Мукачівського драматичного театру. 
 
 
Секретар міської ради         І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 


