
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 12.11.2021           м. Мукачево      № 401 

 

 

 

Про нагородження з нагоди 30-ї річниці створення народного жіночого хору 

«Ліра» 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради Катерини Кришінець-Андялошій від 

08.11.2021 року за №1056/01-32, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст. 42, ч.8 ст. 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за вагомий внесок у 

розвиток культури Мукачівської міської територіальної громади, багаторічну 

сумлінну працю, відданість колективу та з нагоди 30-ї річниці створення 

народного жіночого хору «Ліра»: 

 

 1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

 

 УДВАРІ Віру Робертівну – керівника народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

 УДВАРІ Степана Карловича– ветерана хорового мистецтва. 

 

 2. Нагородити грамотою Мукачівської міської ради: 

 ДЕШКО Єлизавету Михайлівну – учасницю народного жіночого хору 

«Ліра» комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради; 

 ЛЕГЕРДУ Йолану Іржіївну – учасницю народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

 ПЕРЕСТУ Марту Іванівну – учасницю народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

 ГАЙДУ Ігора Богдановича – концертмейстра народного жіночого хору 

«Ліра» комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради. 

 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 КРИЧФАЛУШІ Тетяні Петрівні – учасниці народного жіночого хору 

«Ліра» комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради; 

 РОШКО Марії Василівні – учасниці народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 
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 ЧОВБАН Магдалині Василівні – учасниці народного жіночого хору 

«Ліра» комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради; 

 ВЕЖДЕЛ Єлизаветі Федорівні – учасниці народного жіночого хору 

«Ліра» комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради; 

 ЛОГОЙДІ Галині Василівні – учасниці народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

 КОБАЛЬ Марії Михайлівні – учасниці народного жіночого хору «Ліра» 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради. 

 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 

12.11.2021 № 401 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження з нагоди 30-ї річниці створення народного 

жіночого хору «Ліра» 

 

 

 Сувеніри (неелектричні побутові  

 прилади для підігрівання їжі)                              12 х 580.00 = 6 960.00                                       
 

 Квіти                                                                       10 х 210.00 = 2 100.00   

 

 Квіткова продукція                                                1 х 25.00 = 25.00   

 

  

                                                                                     Всього: 9 085.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 


