
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №527

� � � Про  затвердження списку обдарованої і талановитої учнівської молоді  
Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської 
міської ради на 2021-2022 навчальний рік 

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих  учнів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Мукачівської міської 
територіальної громади, подальшого розвитку їх інтелектуального та творчого 
потенціалу, враховуючи високі результати в навчанні, успіхи в галузі фізичної 
культури і спорту, галузі мистецтва, на підставі Положення про щомісячні 
стипендії Мукачівської міської ради для обдарованої і талановитої учнівської 
молоді Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція), 
затвердженого рішенням 6 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
25.03.2021 року № 260, відповідно до  законів України «Про освіту», «Про 
фізичну культуру і спорт», «Програми розвитку освіти Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої  рішенням 3 
позачергової  сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 22.12.2020 № 
104, згідно з протоком засідання колегії управління освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради від 27 серпня 2021 року, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 
від 29.09.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
гуманітарної політики (протокол №1 від  29.09.2021 р.),  керуючись ст. 25 ч. 1 
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 
міська рада вирішила:

1. Затвердити список обдарованої і талановитої учнівської молоді 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Мукачівської міської 
територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради на 2021-2022 
навчальний рік для виплати щомісячних стипендій у розмірі 1 500,00 (одна 
тисяча п'ятсот) гривень, згідно з додатками 1 та 2 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 депутатську комісію з питань  гуманітарної політики.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА



Додаток 1
до рішення 15 сесії

          Мукачівської міської ради  
8 скликання 

                                                                          30.09.2021 №527
     

Список
обдарованих і талановитих учнів  закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Мукачівської міської територіальної громади, 
які мають досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності, 
досягнення в галузі мистецтва, стипендіатів Мукачівської міської ради 

на 2021-2022 навчальний рік

№ 
з/п

Прізвище, ім'я
учня

Заклад освіти, клас Досягнення на Міжнародних та 
Всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях

1. Сербін Евеліна Мукачівська 
СШ І-ІІІ ступенів № 4, 
11 А клас

- I місце у Всеукраїнському конкурсі дитячих 
малюнків «Пожежі краще запобігти!»;
- I місце у II етапі обласного конкурсу 
«Малюнок, вірш, лист до мами» у номінації 
«Кращий літературний вірш»;
- III місце у II етапі краєзнавчої акції 
учнівської молоді  «Українська 
революція:100 років надії і боротьби»;
- II місце у міській онлайн виставці-конкурсі 
«Знай і люби свій край»

2. Копча Наталія Мукачівський 
ліцей № 6, 
8  Б клас

- є учасницею Міжнародного фестивалю 
юних талантів «Рекітське сузір'я». Бере 
участь у різних номінаціях. У 2020 році 
нагороджена дипломом І ступеня у номінації 
«Проза» та дипломом II ступеня у номінації 
«Авторська пісня».
- у 2021 році нагороджена дипломом І ступеня у 
номінації «Поезія» та дипломом II ступеня у 
номінації «Проза»

3. Скрипинець

Іван
Мукачівський 
ліцей № 6, 
11  Б клас

-переможець Міжнародного фестивалю юних 
талантів «Рекітське сузір'я». У 2020 році 
нагороджений дипломом III ступеня у 
номінації «Малюнок». У 2021 році 
нагороджений дипломом І ступеня у 
номінації «Малюнок» та дипломом II ступеня 
у номінації «Етнографія і народні промисли»

4. Гецянин Даніела Мукачівський 
ліцей № 8, 
9  Б клас

- I місце у І (регіональному) турі 
Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської 
молоді  «Українська революція:100 років 
надії і боротьби»;
- III місце у ІІ турі Всеукраїнської краєзнавчої 
акції учнівської молоді  «Українська 
революція:100 років надії і боротьби»

5. Глебов Сергій Мукачівський - І місце в міському етапі Всеукраїнського 



ліцей № 11, 
6  А клас

конкурсу робіт юних фото- та відеоаматорів 
«Моя Україно!» у номінації 
«Експериментальне  фото»;
- І місце в обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу робіт юних фото-та відеоаматорів 
«Моя Україно!» у номінації 
«Експериментальне  фото»

6. Рижков Артем Мукачівський 
ліцей № 11, 
7  Г клас

- І місце в міському етапі Всеукраїнського 
конкурсу робіт юних фото та відео аматорів 
«Моя Україно!» у номінації «Побутові та 
жанрові фото» та 3 місце у номінації 
«Пейзаж»;
- І місце в обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу робіт юних фото- та відеоаматорів 
«Моя Україно!» у номінації «Побутові та 
жанрові фото»

7. Щерба 
Олександр 

Залужанська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
8 клас

- ІІІ місце у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі «МАН  Юніор Дослідник» у 
номінації «Еколог  Юніор» 

8. Стегура Крістіна МЦДЮТ
Зразкова студія 
образотворчого 
мистецтва «Палітра»

-І місце Міжнародний конкурс 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Симфонія кольорів-Самоцвіти», 
номінація «декоративно-прикладне 
мистецтво», 2020 р.
І місце  Міжнародний фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх 
долонях», «декоративно-прикладне 
мистецтво», 2020 р.;
-Гран-Прі  Всеукраїнський конкурс 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Етюдний вернісаж», номінація 
«вітраж», 2020 р.;
-Гран-Прі  Міжнародний фестиваль-конкурс 
«Талановиті діти України», номінація 
«вітраж», 2020 р.;
-ІІ місце  Всеукраїнський конкурс «Різдвяна 
зіронька», «декоративно-прикладне 
мистецтво», 2020 р.;
-І місце - Всеукраїнський конкурс 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Моя мистецька Україна», 
номінація «графіка», 2021 р.;
-І місце   Міжнародний фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх 
долонях», номінація », «декоративно-
прикладне мистецтво», 2021 р.

9. Лавкай 
Анастасія

МЦДЮТ
Зразковий 
хореографічний 
колектив «Сузір'я»

- І місце - Міжнародний багатожанровий 
фестиваль «Самоцвіти», номінація «народна 
хореографія», 2020 р.;
- І місце  VII  Міжнародний багатожанровий 
фестиваль- конкурс «Самоцвіти-країна 
безмежних можливостей», «народна 



хореографія»  2021р.;
-І місце -  V Міжнародний дистанційний 
фестиваль-конкурс «The World of Art 2021» 
«народна хореографія», 2021 р.;
- ІІ місце - Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
хореографічного мистецтва «Барвиста 
Хортиця»,  номінація «народний  танець», 
2021 р.;
-ІІ місце  XIII Всеукраїнський фестиваль-
конкурс хореографічного мистецтва 
«Толока», «народна хореографія», 2021 р.

10. Бендиш Юлія МЦДЮТ
Студія естрадної пісні 
«Акорд»

І місце VII Міжнародний фестиваль дитячої 
та юнацької творчості  " Весняний бал" 
солістка, 2020 р.;
ІІІ місце  V Міжнародний фестиваль-конкурс 
«Самоцвіти» солістка, 2020 р.;
ІІ місце - Всеукраїнський  фестиваль дитячої 
та юнацької творчості «Перші проліски»  
солістка, 2020 р.;
ІІ місце  Міжнародний фестиваль-конкурс 
«Перлини світових талантів», солістка , 2021 
р.;
ІІ місце  Всеукраїнський дистанційний 
багатожанровий конкурс «Битва жанрів», 
2021 р.;
ІІІ місце  Міжнародний фестиваль-конкурс 
мистецтв «Різдвяна зірка», солістка 2021 р.;
І місце  Всеукраїнський багатожанровий 
фестиваль «Україна Єдина», 2021р.

11. Бопко Дарина 
Ігорівна

МЦПО -І місце у І етапі Всеукраїнської виставки - 
конкурсу науково  технічної творчості 
учнівської молоді «Наш пошук і творчість  
тобі, Україно!»;
- ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнської 
виставки - конкурсу науково  технічної 
творчості учнівської молоді «Наш пошук і 
творчість  тобі, Україно!»;
 -ІІІ місце у Всеукраїнській виставці-конкурсі 
науково  технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість  тобі, 
Україно!»;
- ІІ місце у конкурсі  змаганні «Виготовлення 
вітрильника»

Секретар міської ради                                                                       Я.ЧУБИРКО



Додаток 2
до рішення  15 сесії

          Мукачівської міської ради  
8 скликання 

                                                                          30.09.2021 №527

                                                                          

Список
обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти  

Мукачівської міської територіальної громади, які мають успіхи у галузі 
фізичної культури і спорту, стипендіатів Мукачівської міської ради 

на 2021-2022 навчальний рік

     
№
з/п

Прізвище, 
ім'я учня

Заклад освіти, клас Досягнення на Міжнародних, 
Всеукраїнських та обласних змаганнях

1. Волошин 
Ніколетта

Мукачівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2 ім. Т.Г. Шевченка,
8 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділенні 
легкої атлетики в тренерів Губіна Євгена 
Владиславовича, Панкулич Ірини Василівни 
та Паулишинця Олександра Олександровича.
Переможець чемпіонату Закарпатської 
області 2021р. з бігу на 100м та естафеті 
4х100м.  м. Хуст 24.04.2021р.
Переможець 59 Міжнародних змагань з 
легкої атлетики «Кубок Дружба»  в естафеті 
4х100м  м. Ужгород 07.05.2021 р.
Виконала ІІ дорослий розряд

2. Радзінcький 
Вадим

Мукачівська 
СШ І-ІІІ ступенів №4,
10 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділенні 
велоспорту в тренера - викладача Морозова 
Василя Георгійовича. 
Чемпіон України в індивідуальній гонці в 
гору - 18.09.2020р. м. Чернівці.
Срібний призер України на чемпіонаті 
України крос-кантрі на короткому колі 
19.09.2020 р. м. Чернівці.
Срібний призер України на чемпіонаті 
України з велоспорту марафон 04.07.2021р. м. 
Чернівці.

3. Железнов 
Владислав

Мукачівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. О. С. Пушкіна,
8 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділені бокс в 
тренера-викладача Вишньова Валерія 
Анатолійовича.
ІІІ місце (вагова категорія 46 кг) на 
чемпіонаті України  з боксу серед юнаків 
2007-2008 рр.н., що проходив з 17-26.05.2021 
року м. Білгород - Дністровському (Одеська 
область).
І місце (вагова категорія 46 кг)  на 
зональному чемпіонаті України з боксу серед 
юнаків, що проводився в м. Львів 
21-24.04.2021р.



 Виконав норматив КМС.
4. Татаренко 

Олексій
Мукачівський
ліцей, 
8 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділені бокс в 
тренера-викладача Вишньова Валерія 
Анатолійовича.
ІІІ місце (вагова категорія 60 кг) на 
чемпіонаті України  з боксу серед юнаків 
2007-2008 рр.н., що проходив з 17-26.05.2021 
року м. Білгород - Дністровському (Одеська 
область).
І місце (вагова категорія 60 кг)  на 
зональному чемпіонаті України з боксу серед 
юнаків, що проводився в м. Львів 
21-24.04.2021р.
 Виконав норматив КМС.

5. Лях Іван Мукачівський 
ліцей №8,
11 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділенні 
греко-римської боротьби в тренера-викладача 
Воробок Артура Івановича.
ІІІ місце (вагова категорія 80кг) на Чемпіонаті 
України з боротьби греко-римської серед 
кадетів - 02-4.04.2021р. 
м. Київ.
ІІІ місце (вагова категорія 80кг) на ІІІ літній 
Гімназіади України з боротьби греко-
римської -29.06. - 03.07.2021р.
м. Хмельницький.
Чемпіон Закарпатської області у своїй ваговій 
категорії.

6. Субачус Павло Мукачівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. О.С. Пушкіна,
11 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділенні 
греко-римської боротьби в тренера-викладача 
Воробок Артур Івановича.
ІІ місце (вагова категорія 80кг) на ІІІ літній 
Гімназіади України з боротьби греко-
римської -29.06.  03.07.2021 р.
м. Хмельницький.
5місце (вагова категорія 80кг) на Чемпіонаті 
України з боротьби греко-римської серед 
кадетів -02-4.04.2021р. м. Київ
Чемпіон Закарпатської області у своїй ваговій 
категорії.

7. Давидович ЗолтанМукачівська 
СШ І-ІІІ ступенів №3 ім.
Ф.Ракоці ІІ,
5 клас

Тренується в СОК ДЮСШ на відділенні 
тенісу настільного в тренера  викладача 
Енського Олега
Миколайовича. 
Бронзовий призер чемпіонату України з 
тенісу настільного «Дитяча ліга» сезону 
2020-2021рр.серед школярів 2009 р.н.  і 
молодші  27-30.05.2021р. м. Жовква.

8. Гарбаж Дмитро Мукачівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№20 ім. О.Духновича, 6 
клас

І місце на чемпіонаті України з греко-
римської боротьби серед молодших юнаків 
U-15



9. Машіка Сергій Мукачівський 
ліцей №11, 
10 клас

І місце у Чемпіонаті області з греко-римської 
боротьби
ІІ місце у загальному Чемпіонаті України з 
греко-римської боротьби

10. Буркало Максим Мукачівський 
ліцей №6, 11 клас

І місце на чемпіонаті України з Хортингу, 
02.04.2021 року м. Трускавець

11. Канчій Михайло Мукачівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. О.С. Пушкіна, 
10 клас

І місце на чемпіонаті України з 
Кіокушинкайкан карате, 07.11.2020 року 
м. Луцьк

12. Турченко Анна Лавківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів,        
6 клас

І місце на чемпіонаті України з 
Кіокушинкайкан карате, 07.11.2020 року 
м. Луцьк

13. Бровчук Дмитро Мукачівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 
ім. О.Духновича,         
10 клас

І місце на чемпіонаті України з карате WKS 
вересень 2020 року м. Дніпро

14. Петровський 
Вадим

Мукачівська 
СШ І-ІІІ ступенів№16, 
9 клас

І місце на чемпіонаті України з блискавичних 
шахів серед юнаків та дівчат до 18 років, 
18-27.06.2021 м. Чорноморськ

15. Салов Кирил Мукачівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 
ім. О.Духновича, 6 клас

І місце у першості Закарпатської області з 
плавання серед юнаків вільний стиль

Секретар міської ради                                                                       Я.ЧУБИРКО


