
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня Конституції України 

 

 Розглянувши клопотання ТВО командира військової частини А7084, 

старшого лейтенанта Г. Пліс від 27.06.2022 року за №187, ТВО командира 

військової частини А1556 підполковника В. Кириченка від 24.06.2022 року за 

№824, начальника  управління патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції Валерія Наймана від 23.06.2022 року за 

№12855/41/15/1-2022, начальника Мукачівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковника 

поліції Анатолія Шкирти від 23.06.2022 року за №10841/106/26-22, начальника   

Мукачівського районного управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, підполковника 

служби цивільного захисту Євгена Праслова від 24.06.2022 за №02/497, 

начальника 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі 

Прикордонної служби України, полковника Андрія Кулєша від 24.06.2022 року 

за №32/5677-22-вих,  за особисту мужність, виявлену у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання 

військового обов’язку, вагомий особистий внесок у справу боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки 

у Мукачівській міській територіальній громаді та з нагоди відзначення Дня 

Конституції України, керуючись п. п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

ВДОВІНА Руслана Олександровича — сержанта, заступника командира 

бойової машини – навідника-оператора 1 гірсько-штурмового відділення 1 

гірсько-штурмової роти 2 гірсько-штурмового батальйону військової частини А 

1556; 

 ГАНУШЕВСЬКОГО Василя Михайловича — солдата, номера обслуги 

кулеметного відділення взводу вогневої підтримки 4 гірсько-штурмової роти 1 

гірсько-штурмової роти 2 гірсько-штурмового батальйону військової частини А 

1556; 

 ДЕБЕЛОГО В’ячеслава Олександровича — прапорщика, виведеного поза 

штат у зв’язку із пораненням військової частини А 1556; 
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КОРМОШ Оксану Іванівну — майора поліції, дільничного офіцера поліції 

сектору дільничних офіцерів поліції Мукачівського районного управління 

поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ПАНЬКОВИЧА Олександра Михайловича — старшого солдата, старшого 

оператора 2 зенітного самохідно-артилерійського взводу зенітної самохідно-

артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової 

частини А 1556; 

 ПОГОСЯНА Хачика Давитовича — старшого лейтенанта поліції, 

дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області; 

САБОВА Вадима Валерійовича — заступника начальника загону 2 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. 

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

 ГОЛОМБІЦУ Олександра Васильовича — старшого сержанта, 

військовослужбовця окремого 70 батальйону територіальної оборони міста 

Мукачева; 

ДОВГОПОЛОГО Володимира Олександровича — головного сержанта, 

інспектора прикордонної служби 2 категорії – інстуктора кінологічного 

відділення відділу прикордонної служби «Лужанка» (тип Б) 27 прикордонного 

загону імені Героїв Карпатської Січі Прикордонної служби України; 

КУЧЕРА Миколу Андрійовича — майстра сержанта, артиста вищої 

категорії оркестру  військової частини А 1556; 

ПЕРЕБЗЯКА Юрія Івановича — старшого лейтенанта служби цивільного 

захисту, провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 

Мукачівського районного управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

ПОПОВА Романа Михайловича — молодшого сержанта, чергового 

відділення управління службою відділу прикордонної служби «Лужанка» (тип 

Б) 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Прикордонної служби 

України; 

ПУПЕНУ Таїсію Анатоліївну — старшого лейтенанта, заступника 

командира роти з морально-психологічного забезпечення роти радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту військової частини А 1556; 

МАСЕНДИЧА Йосифа Миколайовича — штаб-сержанта, головного 

сержанта оркестру  військової частини А 1556; 

НОВІКОВА Назарія Орестовича — молодшого сержанта, артиста вищої 

категорії оркестру  військової частини А 1556; 

 РИБАКА Дмитра Володимировича — майора, військовослужбовця 

окремого 70 батальйону територіальної оборони міста Мукачева; 

 ТАРГОНІЯ Ігоря Олександровича — молодшого сержанта, командира 

відділення – командира машини 2 розвідувального відділення взводу 

спостереження розвідувальної роти  військової частини А 1556; 
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 ТУРЯНЧИКА Едуарда Борисовича — солдата, військовослужбовця 

окремого 70 батальйону територіальної оборони міста Мукачева. 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

БОРЦЮ Сергію Григоровичу — молодшому лейтенанту, заступнику 

командира роти з озброєння 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 

військової частини А 1556; 

БУЯРУ Василю Леонідовичу — штаб-сержанту, командиру 3 

гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 

мотопіхотного батальйону військової частини А 1556; 

МАЦОЛІ Павлу Леонідовичу — лейтенанту поліції, поліцейському 

офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області; 

КАНИНЦЮ Адаму Васильовичу — молодшому сержанту, заступнику 

командира бойової машини – навіднику-оператору 2 гірсько-штурмового 

відділення 3 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти 1 гірсько-

штурмового батальйону військової частини А 1556; 

КУЛЬМЕНТ’ЄВІЙ Олександрі Євгенівні — капралу поліції, 

поліцейському взводу 1 роти 3 (з обслуговування міста Мукачева) батальйону 

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції; 

ПОПОВИЧУ Роману Ярославовичу — рядовому, старшому водію 1 

гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 1 

гірсько-штурмового батальйону військової частини А 1556; 

 ПРИМАКОВУ Олександру Аркадійовичу — штаб сержанту, інспектору 

прикордонної служби 2 категорії – водію відділу прикордонної служби 

«Лужанка» (тип Б) 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі 

Прикордонної служби України; 

СВЕРБЕЙКІНУ Віктору Миколайовичу  — майстру сержанта, інспектору 

прикордонної служби вищої категорії відділу прикордонної служби «Лужанка» 

(тип Б) 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Прикордонної 

служби України; 

ТІШКОВІЙ Світлані Мирославівні — капралу поліції, поліцейському 

взводу 1 роти 2 (з обслуговування міста Ужгорода) батальйону управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції; 

ФОМЕНКУ Іллі Андрійовичу — солдату строкової служби, інспектору 

прикордонної служби 3 категорії відділу прикордонної служби «Лужанка» (тип 

Б) 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Прикордонної служби 

України. 

 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.    
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 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 Конституції України 

 

 

 Сувеніри (книги)                                                28 х 490.00 = 13 720.00      

 

 Квіткова продукція 

 (квіти зрізані, троянди)                                      20 х 60.00 = 1 200.00      

 

      

                                                                                          Всього: 14 920.00 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


