
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  12 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021          Мукачево №462

Про затвердження списку обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської 
міської ради у галузі культури на 2021-2022 навчальний рік 

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих дітей та 
молоді Мукачівської міської територіальної громади, учнів дитячих 
мистецьких шкіл та клубних закладів, подальшого розвитку їх 
інтелектуального і творчого потенціалу, зважаючи на високу успішність у 
навчанні та творчі досягнення, відповідно до Законів України «Про культуру», 
«Про освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи Програму розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки, що затверджена рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 
8 скликання від 22.12.2020 року №103 з усіма змінами та доповненнями, 
Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у галузі 
культури для обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської міської 
територіальної громади, затвердженого рішенням 12 сесії Мукачівської міської 
ради 8 скликання №461  від 26.08.2021 року, згідно з Протоколом засідання 
ради відділу культури Мукачівської міської ради від 22.06.2021 року, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики 
(протокол №9 від  19.08.2021 р.),  керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
вирішила: 

1. Затвердити список обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської 
міської ради у галузі культури на 2021-2022 навчальний рік для виплати 
щомісячних стипендій у розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради В. Іванчо та постійну комісію з питань  гуманітарної політики.

Міський голова                                                                               А.БАЛОГА



Додаток
до рішення 12 сесії 
Мукачівської міської ради                        
8 скликання 
26.08.2021 №462       

Список
обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської міської  
територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради 

у галузі культури на 2021-2022 навчальний рік 

№ Прізвище, 
ім'я учня

Навчальний 
заклад,
клас

Досягнення на міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських 

конкурсах та фестивалях

1. Варга 
Софія

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця 
VІІ класу

(фортепіано)

- І премія Міжнародного конкурсу 
«Народні мелодії» в номінації 
фортепіано м.Вашарошнамень, 
Угорщина;
- І премія VІІ Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Перші проліски» м.Дніпро;
- І премія ІІІ Міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Самоцвіти 
Закарпаття» номінація 
інструментальний жанр м.Хмельницьк;
- ІІ премія дистанційного 
Міжнародного конкурсу «Samosvity  
On Line»;
- ІІ премія обласного дистанційного 
конкурсу піаністів учнів старших 
класів.

2. Ігнатоля 
Євгенія

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця
VІІІ класу

(академічний 
вокал)

- І премія Міжнародного конкурсу-
фестивалю «Panorama art» в номінації 
«академічний вокал»;
- І премія Всеукраїнського конкурсу 
творчості «Spring life Festival»  в 
номінації «Академічний вокал» (м. 
Чернігів, 2021);
- І премія XI Всеукраїнському 
конкурсі вокалу, хорового співу та 
інструментальної музики «Галицькі 
Самоцвіти» (номінація «академічний 
вокал») (у складі дуету «Карамельки»);



- І премія Міжнародного онлайн-
фестивалю «Зірка України» в 
номінації «Академічний вокал» (2020) 
(у складі дуету «Карамельки»);
- ІІ премія обласного вокального 
конкурсу малих ансамблевих форм (у 
складі дуету «Карамельки»);
- ІІ премія XI Всеукраїнського 
конкурсу вокалу, хорового співу та 
інструментальної музики «Галицькі 
Самоцвіти» (номінація «народний 
вокал»):
- ІІІ премія канадсько-українського 
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Торонто 2021» (у складі 
дуету «Карамельки»).

3. Кривляк 
Вікторія

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця
VІІІ класу

(естрадний 
вокал)

- Ґран-прі Міжнародного фестивалю  
конкурсу «Весела коляда»  м. 
Миколаїв, грудень 2020 року;
- Ґран-прі III Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 
мистецтв окремих соло-виконавців, 
малих форм та творчих колективів 
«Перлина Закарпаття» м. Хуст;
-  І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу «Українська Коляда», м. 
Львів    (номінація авторська пісня);
-  І премія Міжнародного фестивалю  
конкурсу «Зоряний час» м. Львів  
(номінація естрадний вокал);
- І премія Всеукраїнського  
багатожанрового  фестивалю-
конкурсу мистецтв Смайл Фест 
«Україна ЄДИНА» м. Київ (номінація 
авторська пісня);
- ІІІ премія обласного конкурсу 
естрадної пісні, м. Ужгород.

4. Лавкай 
Евніка

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця
VІ класу 
(скрипка)

- Ґран-прі VІІІ Всеукраїнського 
фестивалю «Дніпровська осінь»;
- І премія Всеукраїнського фестивалю 
«Перші проліски» м. Дніпро;
- І премія в Інтернаціональному 
конкурсі талантів», м. Ужгород;
- І премія  Міжнародного фестивалю 



«Весняний бал», м. Ужгород;
- І премія Інтернаціонального 
фестивалю «Зорі Баку», м. Баку;
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу  мистецтв  «Soloviov аrt»;
- ІІ премія Міжнародного конкурсу 
«Симфонія струн 2021», м. Прага;
- ІІ премія Міжнародного конкурсу  
«Racconto di  primavera», Італія;
- І премія фестивалю «Musik talent»;
- ІІІ премія Міжнародного конкурсу 
«Європейські таланти», м. Будапешт;
- ІІІ премія Міжнародного конкурсу 
«Європейські таланти», м. Будапешт 
(у складі дуету «Карамельки»).

5. Лавкай 
Елеонора

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця VІ 
класу

(фортепіано)

- Ґран-прі VІІІ дистанційного 
Всеукраїнського фестивалю творчості 
«Дніпровська осінь», м. Дніпро;
- І премія VIII дистанційний 
Міжнародний фестиваль дитячої та 
юнацької творчості «Весняний бал в 
Ужгороді» середня категорія (А), м. 
Ужгород;
- І премія ІХ дистанційний 
Всеукраїнський фестиваль дитячої 
творчості «Перші проліски», м . 
Дніпро;
- І премія VII Міжнародний фестиваль-
конкурс мистецтв SOLOVIOV ART, 
м. Київ;
- ІІ премія Міжнародного конкурсу  
SPRING SYMPHONY, м. Прага;
- ІІ премія Міжнародного конкурсу 
RACCONTO DI PRIMAVERA, м. 
Равенна, Італія;
- ІІІ премія Міжнародного конкурсу 
MUSIK TALENTЕ 2021;
- ІІІ премія Міжнародного конкурсу        
EUROPEAN TALENTS 2020, м. 
Будапешт;
- ІІІ премія обласного дистанційного 
конкурсу індивідуальних виконавців 
фортепіано учнів старших класів, м. 
Ужгород.



6. Лавкай 
Мирослав

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв ім. С. 
Мартона,
учениця
VІ класу
(гітара)

- І премія відкритого  міського 
конкурсу  виконавської майстерності 
гри на народних інструментах 
«Візерунки Срібної Землі», м. 
Мукачево;
- І премія VIII Дистанційного  
Міжнародного фестивалю  дитячої та 
юнацької творчості «Весняний бал»,                
м. Ужгород;
- І премія Всеукраїнського фестивалю 
мистецтв «Soul of Music», м. Одеса;
- ІІ премія Міжнародного конкурсу   
«SPRING SYMPHONY», м. Прага;
- ІІ премія Міжнародного онлайн-
конкурсу «Talents of the 21 st century», 
м. Варна, Болгарія;
- ІІ премія ІX Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Перші проліски», м. 
Дніпро;
- ІІ премія дистанційного 
Міжнародного музичного 
багатожанрового фестивалю-конкурсу 
«VODOGRAY», м. Мелітополь;
- ІІ премія VI Міжнародного 
фестивалю -конкурсу «SOLOVIOV 
ART», м. Київ;
- ІІІ премія інтернаціонального 
музичного конкурсу «II 
INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION CA NOVA», Turkey 
Ukraine;
- ІІІ премія Міжнародного онлайн-
конкурсу «WEIHNACHTSSTERNE», 
м. Берлін;
- ІІІ премія Міжнародного онлайн-
конкурсу «WEIHNACHTSSTERNE», 
м. Берлін (у складі ансамблю 
гітаристів);
- ІІІ премія дистанційного обласного 
конкурсу індивідуальних виконавців 
на народних інструментах учнів 
мистецьких шкіл Закарпатської 
області (номінація домра, гітара, 



цимбали), м. Ужгород.

7. Редей 
Ярослава

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учень VІІ класу 
(гітара)

- Ґран-прі Міжнародного конкурсу 
«Народні мелодії», м. 
Вашарошнамень;
- І премія Міжнародного 
дистанційного конкурсу «Сузір'я 
талантів», м. Харків;
- І премія Міжнародного конкурсу 
мистецтв «Soloviov art», м. Київ, та 
відзнака  «За проникливість і щирість 
виконання» у цьому ж конкурсі;
- ІІ премія дистанційного обласного 
конкурсу піаністів учнів старших 
класів, м. Ужгород.

8. Тулюк 
Марія

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв 
ім. С. Мартона,

учениця VІ 
класу

(скрипка)

- І премія IV Міжнародного 
фестивалюконкурсу соло-виконавців 
SOLOVIOV ART Київ;
- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Spring life 
Festival», м. Чернігів;
- І премія Міжнародного дитячого 
конкурсу «Весела коляда», м. 
Миколаїв;
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Fest 
music»,        м.  Чорноморськ;
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Творча 
мозаїка», м. Київ;
- ІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу талантів соло-виконавців 
«EUROPEAN TALENT SHOW», м.  
Львів;
- ІI премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Zlagoda 
Gold Star», м. Запоріжжя;
- ІII премія I Всеукраїнського 
конкурсу соло-виконавців на струнно-
смичкових інструментах «Bravo 
Viola», м. Черкаси; 
- ІІІ премія IV Міжнародного 
фестивалю-конкурсу соло-виконавців 
«STARS OF YAREMCHE».



9. Тулюк 
Софія

Мукачівська 
дитяча школа 
мистецтв ім. С.

Мартона,
учениця
VІІ класу
(скрипка)

- І премія Міжнародний дитячий 
конкурс   «Весела коляда»  Миколаїв;
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Творча 
мозаїка», м. Київ; 
- І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу талантів соло-виконавців 
«EUROPEAN TALENT SHOW», м. 
Львів;
- І премія Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Spring life 
Festival», м. Чернігів;
- ІІ премія IV Міжнародного 
фестивалю-конкурсу соло-виконавців 
«STARS OF YAREMCHE», м. Яремче;                               
- ІІ премія IV Міжнародного 
фестивалю- конкурсу соло-виконавців 
«SOLOVIOV ART», м. Київ;
- ІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Zlagoda 
Gold Star», м. Запоріжжя;                               
- ІI премія I Всеукраїнського конкурсу 
соло-виконавців на струнно-
смичкових інструментах «Bravo 
Viola», м. Черкаси; 
- ІІ премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу соло-виконавців «Fest 
music»,             м.  Чорноморськ.



10. Шпеник 
Катерина

Мукачівська 
дитяча школа 

мистецтв
 ім. С. Мартона,

учениця
VІІІ класу

(академічний 
вокал)

- Ґран-прі обласного дистанційного 
конкурсу солістів-вокалістів 
«Академічний спів», м. Ужгород;
- Ґран-прі міжнародного фестивалю-
конкурсу «Рanorama Art» у номінації 
«Академічний вокал»;
- Ґран-прі ІІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу дитячого, 
юнацького та молодіжного мистецтва 
з міжнародною участю «Кольоровий 
драйв», м. Умань;
- Ґран-прі I Міжнародного фестивалю-
конкурсу «SUMMER NOTES», м. 
Харків;
- І премія Всеукраїнського конкурсу 
творчості «Spring life Festival» у 
номінації «Академічний вокал», м. 
Чернігів;
- І премія XI Всеукраїнському 
конкурсі вокалу, хорового співу та 
інструментальної музики «Галицькі 
Самоцвіти» (номінація «академічний 
вокал») (у складі дуету «Карамельки»);
- І премія Міжнародного онлайн-
фестивалю «Зірка України» в 
номінації «Академічний вокал» (2020) 
(у складі дуету «Карамельки»);
- ІІ премія XI Всеукраїнського 
конкурсу вокалу, хорового співу та 
інструментальної музики «Галицькі 
Самоцвіти» у номінації «Академічний 
вокал»;
- ІІ премія обласного вокального 
конкурсу малих ансамблевих форм (у 
складі дуету «Карамельки»);
- ІІІ премія канадсько-українського 
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Торонто 2021» (у складі 
дуету «Карамельки»).

11. Довгомеля 
Катерина

Мукачівська 
дитяча художня 

школа  
ім. М. Мункачі,

учениця

- І премія XV обласного дитячо-
юнацького конкурсу образотворчого 
мистецтва «Легенди Карпат» у 
номінації «Живопис»



ІІІ класу

12. Петрович 
Даніела

Мукачівська 
дитяча художня 

школа  
ім. М. Мункачі,

учениця
ІV класу

- ІІІ премія XV обласного дитячо-
юнацького конкурсу образотворчого 
мистецтва «Легенди Карпат» у 
номінації «Живопис»

13. Яворська 
Анастасія

Мукачівська 
дитяча художня 

школа  
ім. М. Мункачі,

учениця
ІV класу

- ІІ премія першого обласного 
конкурсу з графіки «Карпатські 
контрасти»

14. Кречковськи
й Дмитро

Мукачівська 
хорова школа  
хлопчиків та 

юнаків,
учень

VІІ класу

- участь у XXIX міжнародному 
фестивалі духовної музики в 
Словаччині (м. Снина), у  всіх 
концертах та святах хорової музики;
- з І по ІV клас кожен навчальний рік 
закінчував з відзнакою

15. Шпонтак 
Андрій

Мукачівська 
хорова школа  
хлопчиків та 

юнаків,
учень

VІ класу

- диплом І ступеня дистанційного 
міжнародного багатожанрового 
фестивалю-конкурсу «Samosvity-
online» у номінації «фортепіано», м. 
Львів;
- диплом ІІ ступеня міжнародного 
багатожанрового фестивалю-конкурсу 
мистецтв «Grandfest Dream» у 
номінації «фортепіано», Київ-2021
- диплом ІІ ступеня відкритого 
міського конкурсу юних піаністів 
«Золотий дощик», Мукачево-2021
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