
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження лауреатів премії Мукачівської міської ради «За ініціативу, 

творчість і педагогічний пошук» 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради К.Кришінець-Андялошій від 30.09.2022 

року за №1006/0/9-22/01-39, керуючись п. п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону 

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

творчу працю, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання 

підростаючого покоління, творче впровадження педагогічного досвіду: 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради лауреатів 

премії Мукачівської міської ради «За ініціативу, творчість і педагогічний 

пошук»: 

МАРТИНЮК Світлану Володимирівну – вчителя математики  

Мукачівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; 

ЧОПИК Ружену Петрівну – заступника директора з навчально-виховної 

роботи, вчителя французької мови Мукачівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 ім.Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ЦАНЬКО Тетяну Василівну – вчителя фізичної культури Мукачівської 

спеціалізованої школи №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та 

курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ПОПОВИЧ Оксану  Василівну – вчителя історії Мукачівського ліцею 

№11 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

РОСОХУ Ольгу Михайлівну – вчителя біології Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№13  Мукачівської міської ради 

Закарпатської області; 

БАРБАШ Олену Олександрівну – заступника директора з  навчально-

виховної роботи, вчителя історії Мукачівської спеціалізованої школи №16 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; 

МУШНІКОВА Олександра Валерійовича – вчителя інформатики 

Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №20 ім.О.Духновича 

Мукачівської міської ради Закарпатської області; 
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ПАУК Марію Михайлівну – директора Мукачівського закладу 

дошкільної освіти №10  Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ДОБОНІ Вікторію Петрівну – вихователя Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №16  Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

СЛИВЧУК Ольгу Андріївну – завідувача відділу декоративно-

прикладного мистецтва, керівник зразкового  художнього колективу «Художня 

кераміка» Мукачівського Центру дитячої та юнацької  творчості  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; 

БАБІЛЮ Тетяну Юріївну – викладача по класу баяна, комунального 

закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф. Мартона» Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; 

БАРАНОВА Івана Васильовича – викладача Мукачівської дитячої 

художньої школи ім. М.Мункачі Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

КНЯЗЄВУ Вікторію Федорівну – викладача по класу фортепіано 

комунального закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф. Мартона» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

ПРОЖЕГАЧ Марії Олександрівни – викладача фортепіано Мукачівської 

хорової школи хлопчиків та юнаків Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; 

БІЛИКА Ігоря Михайловича – композитора, члена Національної ліги 

українських композиторів, двічі лауреата Мукачівської міської премії ім. 

О.Духновича, викладача по класу сольного співу комунального закладу 

«Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф. Мартона» Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; 

МОЧАНІ Кристину Юріївну – актрису вищої категорії Мукачівського 

драматичного театру Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

 2. 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.    

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

                                                     

                                                         

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА              

                                                                           

                                                                            

                                                                             

 

                                                                                                                          



 

3 

                                                                                      Додаток  

                                                                             до розпорядження міського голови 

                                                                             __________________ № _______ 

 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження лауреатів премії Мукачівської міської ради 

«За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» 

 

 

 Квіткова продукція (квіти зрізані, троянди)           70 х 60.00 = 4 200.00   

 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                    Одександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 


