
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження до Дня місцевого самоврядування 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника відділу економіки Мукачівської 

міської ради Маріанни Дерев’яник від 30.11.2021 року за №11760/01-39/46-21, 

начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради Катерини Кришінець-Андялошій від 30.11.2021 року за №1160/0/9-21/01-

39, начальника відділу архітектури та містобудування  управління міського 

господарства Мукачівської міської ради, головного архітектора міста Івана 

Івановчика від 01.12.2021 року за №554/0/232-21, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 

ст.42, ч.8 ст. 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:  

 

 1. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

містобудування і архітектури, комплексний розвиток територій населених 

пунктів Мукачівської міської територіальної громади, високий професіоналізм 

та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування нагородити Почесною 

грамотою Мукачівської міської ради: 

 БАКАЛОВА Вадима Руслановича — члена архітектурно-містобудівної 

ради, магістра архітектури, директора  приватного підприємства «Архідром»; 

 ПАСІЧНИКА Ігоря Васильовича — члена архітектурно-містобудівної 

ради, інженера-архітектора, директора  товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДАПБ «Архітектура»; 

 ТОЛСТОУСОВА Олександра Миколайовича — члена архітектурно-

містобудівної ради, архітектора. 

 2. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

містобудування і архітектури, комплексний розвиток територій населених 

пунктів Мукачівської міської територіальної громади, високий професіоналізм 

та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування нагородити Грамотою 

Мукачівської міської ради: 

 ІЛЬТЯ Едуарда Михайловича — члена архітектурно-містобудівної ради, 

виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю 

«МІСЬК.БУД.ІНВЕСТ»; 

 ПІРКЛ Світлану Василівну — члена архітектурно-містобудівної ради, 

інженера-будівельника, директор приватного підприємтва «Архбудконсул»; 
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 ПРАСЛОВА Євгена Олександровича — члена архітектурно-

містобудівної ради, начальника Мукачівського районного управління головного 

управління державної служби з надзвичайних ситуацій, майора служби 

цивільного захисту. 

 3. За особистий внесок у розвиток Мукачівської міської територіальної 

громади, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня місцевого 

самоврядування оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ТУРЯНИЦІ Зої Василівні —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 КОПИЧ Евеліні Вікторівні —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 ГОЛЬЧІ Тетяні Михайлівні —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 БОРОДІЮ Валерію Григоровичу —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 КАПІТАН Аліні Михайлівні — автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 ЦІПФ Євгену Івановичу —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 БАЛОГ Руслані Іванівні —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 САДОСІ Михайлу Михайловичу —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 ЛУЦІ Андрію Юрійовичу —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 ШАВРОВУ Олександру Валерійовичу —  автору проєкту–переможця в 

рамках конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року; 

 СТАРОСТІ Дмитру Сергійовичу —  автору проєкту–переможця в рамках 

конкурсу проєктів Бюджету громадських ініціатив 2022 року.   

4. За вагомий внесок у формування свідомих та відповідальних молодих 

громадян та громадянок, які активно залучені та впливають на розвиток і 

життєдіяльність Мукачівської міської територіальної громади нагородити 

Грамотою учнів закладів загальної середньої освіти міста Мукачева, які є 

авторами проєктів Шкільного громадського бюджету: 

КОЧІШ Дарью – учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені                       

О. С. Пушкіна – автора проєкту «Творчий простір школи – актова зала мрії»; 

ШИН Катерину – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

імені Т.Г. Шевченка – автора проєкту «Літній клас»; 

БУРГЕР Ніколетту – ученицю спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

імені Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів  – 

автора проєкту «NO GADGET ZONES»; 

БАЙСУ Мікаелу – ученицю спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів – автора проєкту 

«Відкритий простір «Educational space»; 
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СИМОЧКА Івана – учня Мукачівського ліцею №5 – автора проєкту 

«Імпульс»; 

ФАДЯШ Ангеліну – ученицю Мукачівського ліцею №6 – автора проєкту 

«Їдальня мрії»; 

ДІДЮК Вікторію – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №7 – 

автор проєкту «Ланч-зона»; 

КАЛИНИЧА Владислава – учня Мукачівського ліцею №8 – автора 

проєкту «Learning to relax»; 

ГАРАПКА Олега – учня Мукачівського ліцею №10 – автора проєкту 

«Сучасний шкільний дворик»; 

МИКУЛЯНИЧА Олександра – учня Мукачівського ліцею №11 – автора 

проєкту «Open space zone» ( «Зона відкритого простору»); 

ДЮЛАЙ Аделіну – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 

– автора проєкту «Сучасна Лаунж – зона у фойє школи»; 

ЛОМПАРТ Катерину – ученицю спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів – автора проєкту 

«Індивідуальні шафи для кожного учня»; 

ОЛЕНУШИНЕЦЬ Ірину – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№20 імені О. Духновича – автора проєкту «НІША – Найкраща Інтерактивна 

Шкільна Аудиторія»; 

ГАРНАДЬ Таїсію – ученицю Мукачівського ліцею – автор проєкту 

«Спортивний майданчик». 

 5. 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.    

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА     
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                                                                                Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             __________________ № _______ 

 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження до Дня місцевого самоврядування 

 

 

 Сувеніри (книги)                                                 3 х 470.00 = 1 410.00   

 

 Сувеніри (книги)                                                 29 х 380.00 = 11 020.00   

 

 Квіти                                                                     18 х 210.00 = 3 780.00   

  

  

                                                                            Всього: 16 210.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівскої міської ради                                                         Олександр ЛЕНДЄЛ                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


