
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  нагородження з нагоди відзначення Дня вшанування  

учасників бойових дій на території інших держав та Дня  

виведення військ з Афганістану 

 

        Розглянувши клопотання заступника голови правління Закарпатської 

територіальної організації Української спілки ветеранів Афганістану, голови 

правління Мукачівської міської організації Української спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Василя Сувирди від 25.01.2022 року за 

№ 3/22, голови Мукачівської міської спілки воїнів-ветеранів Афганської війни 

та інших локальних конфліктів  Юрія Захарова від 31.01.2022 року за №2,  

керуючись п.п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, за вагомий особистий внесок у розвиток 

ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання 

військового обов'язку, патріотичне виховання молоді, активну громадську 

діяльність та з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав та Дня виведення військ з Афганістану: 

 

 1. Нагородити Почесною грамотою Мукачівської міської ради: 

 ЗУЄВА Олександра Сергійовича — майора, члена Мукачівської міської 

організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); 

 КОСТІВА Олександра Олеговича — полковника, члена Мукачівської 

міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); 

 БЕЛЯКОВА Віктора Івановича — підполковника, члена Мукачівської 

міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); 

 БАЖЕНОВУ Наталію Володимирівну — члена Мукачівської міської 

спілки воїнів-ветеранів Афганської війни та інших локальних конфліктів. 

 

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

 КОЖОКАРЯ Василя Миколайовича — старшого прапорщика, члена 

Мукачівської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів); 
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 ЛЕБЕДЕНКА Олександра Миколайовича — старшого прапорщика, члена 

Мукачівської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів); 

 ВОВКАНИЧ Олену Віталіївну — члена Мукачівської міської спілки 

воїнів-ветеранів Афганської війни та інших локальних конфліктів. 

  

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 РЕМЕЗ Валентині Василівні — члену Мукачівської міської спілки воїнів-

ветеранів Афганської війни та інших локальних конфліктів. 

 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 2022 

рік Програмою забезпечення організаційної діяльності міської ради та 

виконавчого комітету на 2022-2024 роки.    

 5. 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 відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав та Дня виведення військ з Афганістану 

 

 

 Сувеніри (книги)                                                8 х 370.00 = 2 960.00      
 

  Квіткова продукція                                            3 х 240.00 = 720.00 

 

                                                                                          Всього: 3 680.00 
  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської рали                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ  
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


