
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

29.10.2021           м. Мукачево      № 388 

 

 

Про нагородження спортсменів 

 

 

 Розглянувши клопотання заступника начальника управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради Наталії Бабуняк від 

26.10.2021 року №1002/01-32, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст. 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 1. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за високі спортивні 

досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

пропаганду здорового способу життя та з нагоди присвоєння звання кандидата у 

майстри спорту Евеліну КРИШІНЕЦЬ — вихованку відділення гімнастики 

художньої спортивно-оздоровчого комплексу “Дитячо-юнацька спортивна 

школа”, призерку Відкритого Кубка Сумської обласної федерації  художньої 

гімнастики (ІІІ місце).   

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за високі спортивні 

досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

пропаганду здорового способу життя та з нагоди присвоєння звання кандидата 

у майстри спорту Валерію МАДАР — вихованку відділення гімнастики 

художньої спортивно-оздоровчого комплексу “Дитячо-юнацька спортивна 

школа”, призерку Відкритого Кубка Сумської обласної федерації  художньої 

гімнастики (ІІІ місце). 

 3. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за високі спортивні 

досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

пропаганду здорового способу життя та з нагоди присвоєння звання кандидата 

у майстри спорту Соломію КУЦУК — вихованку відділення гімнастики 

художньої спортивно-оздоровчого комплексу “Дитячо-юнацька спортивна 

школа”, призерку Відкритого Кубка Сумської обласної федерації  художньої 

гімнастики (ІІ місце). 

 4. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за високі спортивні 

досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 

пропаганду здорового способу життя та з нагоди присвоєння звання майстра 

спорту України (ММА) Маріанну СКУБУ — спортсменку спортивного клубу 

“Чернеча гора”,  чемпіонку України (ММА) зі змішаних єдиноборств. 

 5. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за сумлінну працю, 

високий професіоналізм і майстерність, пропаганду здорового способу життя, 
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вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і 

спорту Мукачівської міської територіальної громади Яну МОРОХОВЕЦЬ — 

тренера-викладача відділення гімнастики художньої спортивно-оздоровчого 

комплексу “Дитячо-юнацька спортивна школа”. 

 6. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради за сумлінну працю, 

високий професіоналізм і майстерність, пропаганду здорового способу життя, 

вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і 

спорту Мукачівської міської територіальної громади Михайла СКУБУ — 

керівника спортивного клубу “Чернеча гора”. 

 7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської ради 

провести оплату витрат згідно кошторису (додається) за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2021 

рік Програмою забезпечення організаційної діяльності міської ради та 

виконавчого комітету на 2021-2023 роки.    

 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради Наталію Бабуняк. 

                                                        

            

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
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                                                                                             Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             29.10.2021  № 388 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження спортсменів 

 

 

 Сувеніри (книги)                                               6 х 370.00 = 2 220.00    

 

 Квіти                                                                   5 х 210.00 = 1 050.00  

 

                                                                                Всього: 3 270.00 

 

 

  

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 


