
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

02.11.2021           м. Мукачево      № 389 

 

 

 

Про нагородження до Всеукраїнського дня працівників  

культури та майстрів народного мистецтва 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради Катерини Кришінець-Андялошій від 

20.10.2021 року за №973/01-32, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст. 42, ч.8 ст. 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за професійне 

виконання посадових обов’язків, сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у розвиток культури Мукачівської міської 

територіальної громади та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

 

 1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

 ДУНАЙ Катерину Віталіївну – актрису вищої категорії Мукачівського 

драматичного театру; 

 МОЧАНІ Кристину Юріївну – актрису вищої категорії Мукачівського 

драматичного театру; 

 КНЯЗЄВУ Магдалину Михайлівну – викладача по класу баяну 

Мукачівської дитячої музичної школи імені С.Ф. Мартона; 

 ГОЛОВЧАНСЬКУ Тетяну Степанівну – викладача по класу фортепіано 

Мукачівської дитячої музичної школи імені С.Ф. Мартона; 

 ГАСИНЕЦЬ Оксану Михайлівну – бухгалтера Мукачівського історичного 

музею; 

 ПІРОВА Михайла Васильовича – керівника народного фольклорного 

колективу «Руснаки»; 

 КОРОЛОВИЧА Жолта Густановича – керівника народного фольклорного 

хореографічного колективу; 

 СІКОМАС Іванну Михайлівну – керівника вокального ансамблю 

«Бревіс»; 

 СІНІЧЕНКО Наталію Віталіївну – тренера клубу спортивного танцю 

«Рондо»; 

 КРИШТОФОРІЙ Оксану Михайлівну – керівника, засновника 

танцювальної студії «ART-Line»; 
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 УЛЬЯНОВУ Наталію Михайлівну – керівника, засновника танцювальної 

студії «ART-Line». 

 2. Нагородити грамотою Мукачівської міської ради: 

 КАЛІЙ Олену Михайлівну – музейного доглядача Мукачівського 

історичного музею; 

 ВОРОНІНУ Тетяну Олександрівну – художника-модельєра 

Мукачівського драматичного театру; 

 БЕККЕРТ Вікторію Вікторівну – завідувача канцелярії, старшого 

інспектора кадрів Мукачівського драматичного театру. 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ТАРАСОВІЙ Валентині Костянтинівні – головному адміністратору з 

організації глядача Мукачівського драматичного театру; 

 ІВАНИЦІ Петру Андрійовичу – начальнику сценічно-штанкетного цеху 

Мукачівського драматичного театру. 

 4. 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.    

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника  

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Катерину Кришінець-Андялошій. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА           
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                                                                                        Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             02.11.2021  № 389 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження до Всеукраїнського дня працівників  

 культури та майстрів народного мистецтва 

 

 

 Сувеніри (книги)                                                   16 х 370.00 = 5 920.00   

 

 Квіти                                                                       13 х 210.00 = 2 730.00   

 

                                                                                      Всього: 8 650.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 


