
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня прикордонника України 
 
           
 Розглянувши клопотання начальника 27 прикордонного загону імені 

героїв Карпатської Січі Західного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України полковника Андрія Кулєша від 30.04.2022 року 

за №32/37/6-22, керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, за вагомий внесок у забезпечення надійної 

охорони державного кордону України, старанність та ініціативу, самовідданість 

і високий професіоналізм, проявлений при виконанні обов’язків військової 

служби та з нагоди відзначення Дня прикордонника України: 
 

 1. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

  

 БИЧКА Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта, заступника 

начальника відділу — начальника інженерної служби відділу озброєння та 

інженерно-технічного забезпечення 27 прикордонного загону імені героїв 

Карпатської Січі;  

 БОЙКУЛА Валентина Миколайовича — майора, старшого офіцера 

відділу соціально-гуманітарного забезпечення 27 прикордонного загону імені 

героїв Карпатської Січі;  

 ГЕРМАН Любов Анатоліївну — штаб-сержанта, офіцера провольчої 

служби відділу тилового забезпечення 27 прикордонного загону імені героїв 

Карпатської Січі;  

 ДЕМ’ЯНЧУКА Олександра Івановича — підполковника, начальника 

відділу кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення 27 

прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі;  

 ДІДУХА Олега Володимировича — капітана, начальника відділу 

тилового забезпечення 27  прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі;  

 КУЦЕНКА Дмитра Васильовича — підполковника, заступника 

начальника штабу — начальника відділу організації прикордонної служби 27  

прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі;  

 РОМАНЮК Нелю Іванівну — старшого лейтенанта 27 прикордонного 

загону імені героїв Карпатської Січі;  
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  СКІЦЬКА Василя Івановича — лейтенанта, начальника автомобільної та 

бронетанкової служби відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення 

27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі;  

 ШЕВЧЕНКО Олену Сергіївну — старшого лейтенанта, заступника 

начальника відділу комплектування 27 прикордонного загону імені героїв 

Карпатської Січі;  

 ШЕРУДИЛО Ірину Вікторівну — підполковника, начальника відділу 

організації оперативно-розшукової діяльності 27 прикордонного загону імені 

героїв Карпатської Січі. 

 2. 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.    

 3. 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 прикордонника України 

            
 

 Сувенір (книги)                                                   10 х 490.00 = 4900.00     
 

 Квіткова продукція (квіти зрізані: троянди)     20 х 60.00 = 1200.00   
        
                                                                                          Всього:  6 100.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


