
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня рятівника 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника Мукачівського районного  

управління головного управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Закарпатській області підполковника служби цивільного захисту 

Євгена Праслова від 02.09.2022 року за №522601-1790/52.306, керуючись                         

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, високий 

професіоналізм та наполегливість у роботі, вагомий особистий внесок у справу 

захисту життя і здоров’я людей та з нагоди відзначення 17 вересня 2022 року 

Дня рятівника: 

 

 1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

 ПОПАДИНЦЯ Михайла Михайловича — майора служби цивільного 

захисту, начальника караулу 9 державної пожежно-рятувальної частини (міста 

Мукачева) 2 державного  пожежно-рятувального загону Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

СТАХА Івана Івановича — майора служби цивільного захисту, заступника 

начальника 10 державної пожежно-рятувальної частини (міста Мукачева) 2 

державного  пожежно-рятувального загону Головного управління державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. 

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

 ДРАГУЛУ Віталія Степановича — капітана служби цивільного захисту, 

начальника караулу 10 державної пожежно-рятувальної частини (міста 

Мукачева) 2 державного  пожежно-рятувального загону Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

БАЛКА Василя Михайловича — лейтенанта служби цивільного захисту, 

начальника караулу 11 державної пожежно-рятувальної частини (міста 

Мукачева) 2 державного  пожежно-рятувального загону Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ЛОГАЮ Івану Івановичу — прапорщику служби цивільного захисту, 

командиру відділення – водію 9 державної пожежно-рятувальної частини (міста 
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Мукачева) 2 державного  пожежно-рятувального загону Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у 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 нагородження з нагоди відзначення Дня рятівника 

 

 

 Сувенір (чайний набір)                                          5 х 550.00 = 2 750.00      

 

                                                                              Всього:  2 750.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 


