
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  нагородження до Дня Національної поліції України 
           

 Розглянувши клопотання начальника Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області, полковника поліції Анатолія Шкирти від 21.06.2022 року за 

№10732/106/26-22, від 15.06.2022 року за №10400/106/26-22, начальника  

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції Валерія Наймана від 23.06.2022 року за №12869/41/15/1-2022, п. п. 13, 

20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», за добросовісне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 

внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та 

правопорядку, захист інтересів суспільства і держави та з нагоди відзначення 04 

липня 2022 року Дня Національної поліції України: 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

БУТАША Миколу Миколайовича – капітана поліції, старшого слідчого 

слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

МУДРАНИНЦЯ Івана Михайловича – майора поліції, начальника сектору 

моніторингу Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

НЕМЕША Івана Васильовича – майора поліції, заступника начальника 

слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ОБІЦКОГО Михайла Петровича – майора поліції, начальника сектору 

взаємодії з громадами Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ПОПОВИЧА Анатолія Ернестовича – капітана поліції, начальника сектору 

логістики Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області. 

2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

ГУДАЧКА Олександра Івановича – майора поліції, начальника сектору 

адміністративної практики Мукачівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області; 



 

2 

ДОВГОМЕЛЮ Юрія Васильовича – майора поліції, начальника сектору 

реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ЛІБУ Ростислава Віталійовича – лейтенанта поліції, слідчого слідчого 

відділу Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

РЕМЕТУ Ірину Василівну – старшого лейтенанта поліції, інспектора 

слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

СІВАЧ Мирославу Ярославівну – майора поліції, начальника режимно-

секретного сектору Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ТРОМПАКА Юрія Юрійовича – лейтенанта поліції, слідчого слідчого 

відділу Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

ФЛЮС Надію Михайлівну – капітана поліції, психолога сектору 

кадрового забезпечення Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області. 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ГЕЦЯНИН Вікторії Юріївні – старшого лейтенанта поліції, дізнавачу 

сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області;  

ІЛЬЇНІЙ Ользі Миколаївні – старшому лейтенанту поліції, спеціалісту-

криміналісту сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу 

Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

 КОВАЧУ Юрію Анатолійовичу – старшому лейтенанту поліції, 

інспектору-черговому відділу чергової служби управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту патрульної поліції; 

ТОРОНІ Мирославі Василівні – капралу поліції, поліцейському взводу 2 

роти 4 (з обслуговування міста Мукачева) батальйону управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції. 

 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 Національної поліції України 
 
 

 

 Сувеніри (книги)                                                16 х 490.00 = 7 840.00      
 

 Квіткова продукція 

 (квіти зрізані, троянди)                                      30 х 60.00 = 1 800.00      
 
      

                                                                                           Всього: 9 640.00 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 


