
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження до Дня працівників освіти 

 

 

 Розглянувши клопотання заступника начальника управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради Наталії Бабуняк від 

21.09.2022 року за №966/0/9-22/01-39, від 22.09.2022 року за №966/0/9-22/01-39, 

директора відокремленого структурного підрозділу “Гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж Мукачівського державного університету” Івана Кушніра від 

21.09.2022 року за №135, голови Мукачівської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України Христини Михайлової від 20.09.2022 року за 

№11268/01-35/46-22, ректора Мукачівського державного університету Тетяни 

Щербан від 23.09.2022 за №1521, керуючись п. п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за сумлінну і творчу 

працю, значні досягнення у реалізації державної політики в галузі національної 

освіти, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання 

підростаючого покоління, творче впровадження педагогічного досвіду та з 

нагоди відзначення Дня працівників освіти: 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

ПОПОВИЧА Пала Паловича – вчителя інформатики  Мукачівської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ПОПП Ганну Михайлівну – вчителя початкових класів Мукачівського 

ліцею №5 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ДАНКАНИЧ Марину Василівну – вчителя економіки та математики 

Мукачівського ліцею №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ЛОЙКО Тетяну Михайлівну – вихователя-методиста Мукачівського 

закладу дошкільної освіти №1 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

КОЖАН Яну Василівну – консультанта Мукачівської міської комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

КОБАЛЬ Марію Михайлівну – ветерана педагогічної праці; 

УДВАРІ Віру Робертівну – ветерана педагогічної праці; 

ДОВГУ Марію Юріївну – ветерана педагогічної праці; 

ЛЯПКО Терезію Федорівну – ветерана педагогічної праці; 
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БАДЗЬО Ольги Іллівни – ветерана педагогічної праці; 

КВАК Ганну Юріївну – ветерана педагогічної праці; 

ФЕДУРЦЮ Ганну Луківну – ветерана педагогічної праці; 

БОГДАН Наталію Василівну – ветерана педагогічної праці; 

ГЕЦКО Сільвію Василівну – ветерана педагогічної праці; 

МИКУЛАНИНЕЦЬ Марію Василівну – ветерана педагогічної праці; 

СКОЧИНСЬКУ Світлану Дмитрівну – ветерана педагогічної праці; 

ДРОГОБЕЦЬКУ Олени Іванівни – ветерана педагогічної праці; 

СЕЙЛЕР Христини Войтехівни – ветерана педагогічної праці; 

БАРАНЕЦЬ Єви Михайлівни – ветерана педагогічної праці; 

БОРИНСЬКОЇ  Марії Михайлівни – ветерана педагогічної праці; 

ЛАУТНЕР Габрієли Йосипівни – ветерана педагогічної праці; 

УЛИНЕЦЬ Людмили Володимирівни – ветерана педагогічної праці; 

ПАПП Сільвії Золтанівни – ветерана педагогічної праці; 

ГЕРЦ Галину Василівну – викладача Мукачівської художньої школи                      

ім. М. Мункачі; 

Пересту Олену Олександрівну – завідувача відділом духових та ударних 

інструментів, викладача по класу ксилофону Мукачівської школи мистецтв 

імені С.Ф. Мартона; 

ПЕРЕВУЗНИК Каталіну Шандорівну – завідувача хореографічним 

відділом, викладача по класу хореографії Мукачівської школи мистецтв імені 

С.Ф. Мартона; 

КОПИК Анжеліку Мікулашівну – завідувача хореографічним відділом, 

викладача по класу хореографії Мукачівської школи мистецтв імені                                

С.Ф. Мартона; 

ШУТКУ Михайла Михайловича – викладача фізичної культури 

гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного 

університету; 

ФОГЕЛ Діану Оттівну – викладача англійської мови гуманітарно-

педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного університету; 

РЯЗАНОВУ Вікторію Олександрівну – викладача зарубіжної та дитячої 

літератури гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського 

державного університету; 

ШИПОВИЧ Мирославу Василівну – викладача української мови та 

літератури гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського 

державного університету; 

БІЛИК Олену Віталіївну – викладача образотворчого мистецтва 

гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного 

університету; 

ОСТАП’ЮК Лідію Михайлівну – викладача диригентсько-хорових 

дисциплін гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського 

державного університету; 
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НОВІКОВУ Світлану Леонідівну – викладача  гри на інструменті 

(фортепіано) гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського 

державного університету; 

СТАРОВУ Юлію Василівну – практичного психолога гуманітарно-

педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного університету; 

ГАВРИШКА Сергія Гавриловича – доцента кафедри географії  

Мукачівського державного університету; 

МИХАЙЛОВУ Катерину Василівну – старшого викладача кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти  Мукачівського державного університету; 

ЛІБУ Наталію Степанівну – професора кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу  Мукачівського державного університету; 

П’ЯТКУ Наталію Степанівну – доцента кафедри обліку і оподаткування 

та маркетингу  Мукачівського державного університету. 

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

КАПАЦ Наталію Василівну – вчителя початкових класів Мукачівської  

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 2 ім.Т.Г.Шевченка  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; 

ШКИРТУ Ольгу Богданівну – вихователя Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №23 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ГАРАПКО Віталію Іванівну – доцента кафедри англійської мови, 

літератури з методиками навчання  Мукачівського державного університету; 

ПАЗЯКА Наталію Іванівну – робітника Мукачівського державного 

університету. 

3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

ФЕТЬКОВИЧ Олені Василівні – вчителю початкових класів  

Мукачівської  загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; 

ХМЕЛЮК Ірині Георгіївні – вчителю початкових класів Мукачівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

УНГУРЯН Ользі Михайлівні – вчителю хімії Мукачівського ліцею №6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

КАЧУРУ Мирославу Івановичу – вчителю інформатики Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №7 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

ГЕРЦУ Віталію. Петровичу – вчителю географії Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №7 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

СОЛЯНИКУ Василю Михайловичу – завгоспу Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №7 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

САТМАРІ Тетяні Борисівні – вчителю зарубіжної літератури 

Мукачівського ліцею №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 
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ДУМНИЧ Марії Сергіївні – вихователю групи продовженого дня 

Мукачівського ліцею №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ОЛЕКСИК Ярославі Володимирівні – вчителю математики та 

інформатики Мукачівського ліцею №11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

БІЗОНИЧ Інні Миколаївні – вчителю історії  Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13  Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

ЦЕГЛІ Тетяні Іванівні – вчителю української мови та літератури 

Мукачівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; 

ВОЛОШКОВІЙ Наталії Георгіївні – вихователю групи продовженого дня 

Мукачівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; 

ГРЕБІ Беатрисі Георгіївні – вчителю початкових класів Мукачівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

БУБРЯК Світлані Ернестівні – вчителю початкових класів Мукачівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ЛИЗАНЕЦЬ Аллі Георгіївні – вчителю початкових класів Мукачівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

МЕЛИНІ Ірині Іванівні – вихователю Мукачівського закладу дошкільної 

освіти №1 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

КАТЦ Людмилі Михайлівні – вихователю Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №5 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

КАЙНЦ Світлані Миколаївні – шеф-кухарю Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №5 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

РУСИН Наталії Миколаївні – завідувачу господарством Мукачівського 

дошкільного навчального закладу №5 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

РУЩАК Ользі Іванівні – прибиральниці службових приміщень 

Мукачівського дошкільного навчального закладу №5 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

САБОВ Наталії Василівні – підсобному робітнику Мукачівського 

дошкільного навчального закладу №7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

ТЕЛІЗІ Роксолані Володимирівні – вихователю Мукачівського 

дошкільного навчального закладу №9 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

ЖЕРЕБАК Валерії Євгенівні – вихователю І молодшої групи 

Мукачівського закладу дошкільної освіти №18 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 
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ЗАГОРОДСЬКІЙ Віталії Іллівні – практичному психологу Мукачівського 

закладу дошкільної освіти №18 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

БАРЧІЙ Марії Василівні – підсобному робітнику кухні Мукачівського 

закладу дошкільної освіти №18 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

КУЛИК Тетяні Іванівні – вихователю Мукачівського закладу дошкільної 

освіти №22 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

НЕДОКУС Маріанні Михайлівні – вихователю Мукачівського закладу 

дошкільної освіти №22 Мукачівської міської ради Закарпатської 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 до Дня працівників освіти 

 

 

 Сувенір (чайний набір)                                       45 х 550.00 = 24 750.00   

 

 Сувенір (чайний набір)                                       1 х 200.00 = 200.00   

 

Сувенір (сувенірний набір)                                4 х 550.00 = 2200.00   

 

Сувенір (сувенірний набір)                                11 х 640.00 = 7 040.00   

 

 Квіткова продукція (квіти зрізані, троянди)     285 х 60.00 = 17 100.00   

 

                                                                                             Всього: 51 290.00 

 

  

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                    Одександр ЛЕНДЄЛ 


