
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня Незалежності України 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковника 

Олександра Зими від 04.08.2022 року за № 814/4/вр/2731, начальника 

управління патрульної поліції у Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції Валерія Наймана від 11.08.2022 року за №17166/41/15/01-2022, 

директора комунального некомерційного підприємства «Мукачівська 

центральна районна лікарня» Євгена Мешка від 12.08.2022 року за №1606/01-

11, радника Мукачівського міського голови Івана Лендьєла від 12.08.2022 року 

за №9472/01-39 та від 19.08.2022 року за №9796/01-39, начальника 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки Міністерства оборони України, підполковника Євгена 

Пільгуя від 17.08.2022 року за №3942/5, командира військової частини 3115 

Національної гвардії України МВС України, полковника Дмитра Гуртовського 

від 16.08.2022 року за №50/15/23-541, ТВО командира військової частини А 

1556, підполковника В.Кириченка від 15.08.2022 року за №1162, командира 

військової частини А 1047 Міністерства оборони України, полковника медичної 

служби Яреми Бекера від 15.08.2022 року за №954, начальника Мукачівського 

районного управління Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, підполковника служби 

цивільного захисту Євгена Праслова від 15.08.2022 за №26/01/1369, ТВО 

командира військової частини А 7084, майора Олега Данченка від 16.08.2022 

року за №405008, в.о. начальника 27 прикордонного загону імені Героїв 

Карпатської Січі Прикордонної служби України, полковника Євгена Малика від 

12.08.2022 року за №32/6861-22, начальника Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області полковника Анатолія Шкирти від 17.08.2022 за №14922/106/26-2022, 

враховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року 

незалежності України, з метою відзначення осіб, які зробили вагомий 

особистий внесок у розбудову української держави, соціально-економічний та 

культурно-освітній розвиток Мукачівської міської територіальної громади, 

проводять активну громадську діяльність, забезпечують захист державного 

суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди відзначення 31-ї 
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річниці Незалежності 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: 

 КОСТРУБА Василя Васильовича – в.о. завідувача тимчасово 

новоствореного хірургічного відділення №3 комунального некомерційного 

підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня»; 

ЛОМАГУ Аллу Михайлівну – в.о. сестри медичної тимчасово 

новоствореного хірургічного відділення №3 комунального некомерційного 

підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня»; 

РУСИН Марію Олексіївну – завідувача денного стаціонару комунального 

некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня»; 

АДАМЕНКА Максима Анатолійовича – голову Мукачівської громадської 

організації «Культура, екологія, туризм»; 

ВОЛОНТИРА Володимира Ілліча – директора Мукачівської хорової школи 

хлопчиків та юнаків, Почесного громадянина міста Мукачева, члена 

Мукачівської міської громадської організації «Рада Почесних громадян міста 

Мукачева»; 

ДОБРУ Наталію Антонівну – керівника хору «Відгомін», активістку 

Мукачівського міського осередку Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Союз українок»; 

КАЧУРА Степана Степановича – ліквідатора аварії на Чорнобильській 

АЕС 2 категорії, члена відокремленого підрозділу «Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» по місту Мукачеву; 

ХЛИПНЯЧ Раїсу Олександрівну – членкиню Мукачівського міського 

осередку Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз українок»; 

БОГІВА Ярослава Олександровича – активного учасника Мукачівського 

міського осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка; 

ВІНАРА Золтана Тиводоровича – старшого лейтенанта, офіцера відділу 

призову Мукачівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки Міністерства оборони України; 

 СУХОРУКОВА Олександра Олександровича – молодшого сержанта, 

командира 1 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3115 Національної гвардії України МВС 

України; 

 ШАБАН Галину Ярославівну – підполковника медичної служби, 

начальника приймального відділення військової частини А 1047 Міністерства 

оборони України; 

 САВЧИНЕЦЬ Віту Іллівну – молодшого сержанта, медичну сестру 

травматологічного відділення військової частини А 1047 Міністерства оборони 

України; 

КОТУН Ольгу Карлівну – працівника Збройних Сил України, начальника 

адміністративної частини військової частини А 1047 Міністерства оборони 

України; 
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ХРИПТАКА Юрія Юрійовича – майора служби цивільного захисту, 

головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 

Мукачівського районного управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

ВАСИЛЕНКА Олександра Вікторовича – майора, заступника начальника 

відділу соціально-гуманітарного забезпечення 27 прикордонного загону імені 

Героїв Карпатської Січі Прикордонної служби України. 

 

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

ЮСЬКА Олександра Володимировича – підполковника, начальника 

відділення Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку Міністерства оборони України;        

КРАВЧЕНКА Юрія Івановича – штаб-сержанта, інспектора відділення 

Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку Міністерства оборони України;        

РІШКА Ярослава Михайловича – старшого лейтенанта поліції, інспектора 

взводу №1 роти №3 (з обслуговування м. Мукачева) батальйону управління 

патрульної поліції у Закарпатській області  Департаменту патрульної поліції;          

СІЧА Ярослава Вікторовича – члена Мукачівського міського осередку 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка; 

СКИБУ Дарину Іванівну – волонтера, заступника президента громадської 

організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it, Ukraine»; 

КУЙБІДУ Івана Васильовича – майстра-сержанта, головного сержанта 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки Міністерства оборони України; 

ХЛІВНОГО Владислава Ігоровича – старшого солдата, старшого стрільця 

командира 1 відділення 3 патрульного взводу патрульної роти військової 

частини 3115 Національної гвардії України МВС України; 

МАЛИША Олександра Васильовича – старшину, старшого техніка 

розвідувальної роти військової частини А 1556; 

КАНИНЦЯ Адама Васильовича – молодшого сержанта, заступника 

командира бойової машини – навідника-оператора 2 гірсько-штурмового 

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

штурмового батальйону військової частини А 1556; 

БОЛГОВА Степана Юрійовича – молодшого сержанта, старшого стрільця 

2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти 

мотопіхотного батальйону військової частини А 1556; 

БІЛИЦЬКОГО Валерія Леонідовича – солдата, стрільця-снайпера 3 

гірсько-штурмового відділення 2 гірсько-штурмового взводу 5 гірсько-

штурмової роти 2 гірсько-штурмового батальйону військової частини А 1556; 

ЩЕРБАНА Василя Михайловича — старшого лейтенанта служби 

цивільного захисту, начальника відділу цивільного захисту Мукачівського 

районного управління Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 
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ОЛЕКСЮК Наталію Валеріївну – старшину військової частини А 7084; 

ГУЙВАНА Сергія Васильовича – молодшого сержанта військової частини 

А 7084; 

ЛИТВИНЕНКА Сергія Володимировича – старшого солдата військової 

частини А 7084; 

ГАНЬКОВИЧА Артура Івановича – капітана поліції, старшого 

оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області; 

БРИЛЬ Ольгу Анатоліївну – приватного підприємця, члена Благодійного 

фонду «Штаб Кельт»; 

ОБРИВКО Віолету Павлівну – члена громадської організації «Венеція 

Мукачево»; 

ТАЙПСА Домініка Мирославовича – заступника голови громадської 

організації «Німецька молодь Закарпаття»; 

ТАРАКАНОВА Станіслава Михайловича – члена благодійної організації 

«Благодійний фонд «Спалах». 

 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

ІЛЬЇНУ Глібу Олексійовичу – молодшому сержанту, помічнику 

начальника групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби відділення Військової служби правопорядку 

Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку 

Міністерства оборони України;        

ПОПОВИЧУ Василю Івановичу – сержанту, начальнику групи охорони та 

патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби 

відділення Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку Міністерства оборони України;        

ЧЕПУРНОМУ Сергію Миколайовичу – солдату, стрільцю групи охорони 

та патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби 

відділення Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку Міністерства оборони України;        

БАГИНУ Янеку Юрійовичу – капралу поліції, поліцейському взводу №2 

роти №1 (з обслуговування м. Ужгорода) батальйону управління патрульної 

поліції у Закарпатській області  Департаменту патрульної поліції;          

ВАНТУШУ Даріусу Яношовичу – волонтеру, члену громадської 

організації «RedLine Ukraine»; 

МАРЧЕНКУ Володимиру Васильовичу – майстру-сержанту, сержанту із 

матеріального забезпечення Мукачівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України; 

ЧЕРНИКУ Тарасу Васильовичу – солдату, стрільцю санітару 2 відділення 

3 патрульного взводу патрульної роти військової частини 3115 Національної 

гвардії України МВС України; 
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ФІЦКОЛИНЕЦЬ Тетяні Павлівні – штаб-сержанту, відповідальному 

виконавцю оперативного відділу 27 прикордонного загону імені Героїв 

Карпатської Січі Прикордонної служби України; 

СИНГАЇВСЬКІЙ Дар’ї Юріївні – старшому лейтенанту поліції, слідчому 

слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області. 

 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 Незалежності України 

 

Сувенір (термос)                                       30 х 490.00 = 14 700.00 

 

Сувенір (сувенірний набір)                     15 х 650.00 = 9 750.00 

 

 Квіткова продукція (квіти зрізані  

троянди)                                                     45 х 60.00 = 2 700.00 

 

                                                                       Всього: 27 150.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


