
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня захисника і захисниць України 

 

            

 Розглянувши клопотання ТВО командира військової частини А 1556 

полковника В.Кириченко від 30.09.2022 року №1518, голови Ради Закарпатської 

організації «Клуб 128 дивізії» О. Г. Мартинця від 06.10.2022 року за №24/22,   

начальника 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного 

регіонального управління Державної прикордонної служби України полковника 

Богдана Ігнатюка від 10.10.2022 року за №32/8463-22, начальника 

Мукачівського районного управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області   майора служби 

цивільного захисту Євгена Праслова від 04.10.2022 року за №522601-

1970/52.306, начальника Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку полковника Олександра Зими від 07.10.2022 року за №814/4/3659, 

начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції Валерія Наймана від 06.10.2022 року за №21672/41/15/01-

2022, начальника Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління поліції в Закарпатській  області Національної поліції України, 

полковника поліції Анатолія Шкирти від 06.10.2022 року за №17567/106/26-22, 

командира військової частини А3737 Андрія Сердюка від 06.10.2022 року за 

№350/486/310/1304, командира військової частини 3115, полковника Дмитра 

Гуртовського від 06.10.2022 року за №50/15/23-696, начальника Мукачівського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

підполковника Євгена Пільгуя від 05.10.2022 року за №4844, командира 

військової частини А 1047, полковника медичної служби Яреми Бекера від 

03.10.2022 року за №1181, ТВО командира військової частини А7084 майора 

Олега Данченка від 04.10.2022 року за №539, заступника директора Центру 

громадськості та національних культур Мукачівської міської ради від 05.10.2022 

року за №12145/01-39, від 11.10.2022 року за №12287/01-39, голови правління 

громадської організації «Сім’ї героїв Закарпаття» Олени Бабич від 10.10.2022 

року за №25, радника Мукачівського міського голови Олександра Шершуна від 

12.10.2022 року за №12371/01-39, керуючого справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради Олександра Лендєла від 05.10.2022 року 

за№12042/01-39/46-22, керуючись п. п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч.8 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», за особисту мужність і 
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самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, високий професіоналізм, самовіддане виконання військового 

обов’язку та з нагоди відзначення 14 жовтня 2022 року Дня захисника і 

захисниць України: 

 

 1. Нагородити Почесною відзнакою Мукачівської міської ради «За заслуги 

перед містом Мукачево»: 

 РОСУЛА Рустама Михайловича – ветерана Державної прикордонної 

служби України, учасника АТО, спортсмена, срібного призера «Ігор 

нескорених». 

 2. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

 ГУРТОВУ Ліліану Олександрівну – членкиню громадської організації 

«Сім’ї героїв Закарпаття»; 

БАБИЧ Олену Яківну – членкиню громадської організації «Сім’ї героїв 

Закарпаття»; 

 КОЧЕГАРОВА Павла Сергійовича – капітана, заступника командира 

військової частини А3737; 

ГУДАЧКА Олександра Івановича – майора поліції, начальника сектору 

адміністративної практики Мукачівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ЛЕПЕТКА Ярослава Леонідовича – капітана поліції, начальника сектору 

дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

КУШВАХУ Руслана-Абхмана Сінгу – старшого лейтенанта поліції,  

інспектора взводу №1 роти №4 (з обслуговування міста Мукачева) батальйону 

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції; 

ПОПОВА Євгенія Петровича – підполковника, старшого офіцера відділу 

організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу 27 

прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної 

служби України; 

СТУЛІКОВА Олега Владіленовича – підполковника, старшого офіцера 

зв’язку та інформаційних систем 27 прикордонного загону імені Героїв 

Карпатської Січі Державної прикордонної служби України; 

ВАСИЛЕНКА Олександра Вікторовича – майора, заступника начальника 

відділу соціально-гуманітарного забезпечення 27 прикордонного загону імені 

Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України; 

 ФЕДОСЕНКА Андрія Вікторовича – капітана медичної служби, 

начальника фізіотерапевтичного відділення військової частини А 1047; 

БАСАРАБ Марію Семенівну – солдата, молодшу медичну сестру 

хірургічного відділення військової частини А 1047; 

 КОСТИЛЄВА Павла Івановича – майора, командира 1 мотопіхотного 

взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А 

1556;  
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 ЧАЙБИНЦЯ Віталія Івановича – головного сержанта, сержанта із 

матеріального забезпечення роти зв’язку тилового пункту управління польового 

вузла зв’язку військової частини А 1556;  

 БАБИЧА Степана Степановича – головного сержанта, техніка роти 

радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А 1556; 

ЛУЦЬКОВА Михайла Євгеновича – підполковника, військовослужбовця 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки; 

 ЛІХОЛЬОТА Валентина Володимировича – підполковника запасу, члена 

Закарпатської організації «Клуб 128 дивізії»; 

 РУСНЯКА Михайла  Івановича – капітана служби  цивільного захисту,  

заступника начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям  

Мукачівського районного управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

ЛОБАНЦЕВА Віталія Томашевича – старшого лейтенанта, 

військовослужбовця військової частини А7084; 

РОСОЛУ Вячеслава Рудольфовича – старшого лейтенанта, 

військовослужбовця військової частини А7084; 

НЕБЕЛЮКА Романа Юрійовича – лейтенанта, військовослужбовця 

військової частини А7084; 

ЖЕЛІЗНЯКА Михайла Михайловича – лейтенанта, військовослужбовця 

військової частини А7084; 

ГУЛЕДЗУ Ігоря Івановича – солдата 128-ї окремої гірсько-штурмової 

бригади, гіда, активіста Станиці Мукачево Мукачівського міського осередку 

Пласту Національної Скаутської організації України. 

 3. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

ФЕДОРОВА Сергія Вікторовича – старшого лейтенанта, начальника 

радіолокаційної станції військової частини А3737; 

КОРОЛЯ Ігоря Івановича – штаб-сержанта, начальника електросилових 

пристроїв радіолокаційного відділення військової частини А3737; 

ПОПОВИЧ Олену Юріївну – старшого солдата, старшого планшетиста 

взводу зв’язку військової частини А3737; 

СМАГЛЮКА Олександра Васильовича – старшого солдата, начальника 

електростанції радіолокаційної станції військової частини А3737; 

ГЛАГОЛУ Івана Івановича – старшого лейтенанта поліції, інспектора 

сектору моніторингу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ЛУКАЧОВИЧА Андрія Володимировича – лейтенанта поліції,  інспектора 

відділу моніторингу та аналітичного забезпечення батальйону управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції; 

ЄГОРОВА Миколу Валерійовича – лейтенанта, офіцера-інспектора 

відділення Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку;        
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КРАВЧЕНКА Юрія Івановича – штаб-сержанта, інспектора відділення 

Військової служби правопорядку Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку;        

ПОПОВИЧА Віталія Михайловича – головного сержанта, головного 

сержанта взводу охорони та патрульно-постової служби відділення Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку;        

ГЛУШКА Євгена Євгеновича – молодшого сержанта, начальника групи 

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

служби відділення Військової служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку;        

КОНДРИЧА Василя Васильовича – молодшого сержанта, помічника 

начальника групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби відділення Військової служби правопорядку 

Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку;        

 ШУЛАКА Андрія Миколайовича – сержанта, начальника військового 

наряду (командира 2 відділення) 1 стрілецького батальйону військової частини 

3115 Національної гвардії України; 

МИЦАКУ Ярослава Васильовича – молодшого сержанта, командира 1 

відділення) окремого взводу охорони 3 стрілецького батальйону військової 

частини 3115 Національної гвардії України; 

КОБАКУ Степана Євгеновича – молодшого сержанта, сержанта з 

матеріального забезпечення 3 стрілецької роти 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3115 Національної гвардії України; 

ПЕТРИГУ Петра Володимировича – старшого лейтенанта, начальника 

служби відділу організації прикордонної служби 27 прикордонного загону імені 

Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України; 

ЧЕХМАРА Романа Андрійовича – старшого лейтенанта, заступника 

начальника відділу начальника відділення повітряної розвідки 27 

прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної 

служби України; 

ДАНІВА Віктора Володимировича — працівника Збройних Сил України, 

лікаря-отоларинголога поліклініки військової частини А 1047; 

ЛЕДНЕЙ Олену Сергіївну – молодшого сержанта, начальника сховища 

військової частини А 1047; 

ЛАВКАЯ Бориса Миколайовича – старшого сержанта, начальника 

апаратної 1 взводу зв’язку роти зв’язку командного пункту польового вузла 

зв’язку військової частини А 1556; 

ФЕДОРЧЕНКА Євгена Петровича – сержанта, командира бойової 

машини – командира 2 гірсько-штурмового відділення 1 гірсько-штурмового 

взводу 6 гірсько-штурмової роти 2 гірсько-штурмового батальйону військової 

частини А 1556; 
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КОВАЛЬЧУКА Василя Миколайовича – сержанта, командира відділення 

– командира машини 3 розвідувального відділення взводу спостереження 

розвідувальної роти військової частини А 1556; 

ВАСЬКА Василя Васильовича – майстра-сержанта, військовослужбовця 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки; 

МАГОЧ Людмилу Григорівну – штаб-сержанта, військовослужбовця 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки; 

ПОРОХНАВЦЯ Володимира Володимировича – старшого сержанта, 

військовослужбовця Мукачівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки; 

БОГДАН Марію Іванівну – голову секретаріату Закарпатської організації 

«Клуб 128 дивізії»; 

СИМОНЕНКА Юрія Вікторовича – старшого прапорщика служби  

цивільного захисту,  старшого майстра ГДЗС відділення обслуговування 11  

державної пожежно-рятувальної частини (м. Мукачево) 2 державного пожежно-

рятувального загону  Мукачівського районного управління Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області; 

ТУРЯНИНА Василя Васильовича – старшого солдата, 

військовослужбовця військової частини А7084; 

БОЮКА Сергія Анатолійовича – молодшого сержанта, 

військовослужбовця військової частини А7084; 

НІМЦЯ Василя Васильовича – молодшого сержанта, військовослужбовця 

військової частини А7084; 

НОВІКОВА Володимира Володимировича – члена громадської спілки 

«Ліга ветеранів АТО Карпатська земля», сержанта, учасника бойових дій, 

командира штурмової групи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської 

бригади. 

 4. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

РЕМЕТІ Ірині Василівні – старшому лейтенанту поліції, інспектору 

слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області; 

ДАНИЛАШУ Михайлу Михайловичу – лейтенанту поліції, 

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області; 

ВОГАР Яні Вячеславівні – капітану поліції,  старшому інспектору з 

особливих доручень відділу чергової служби батальйону управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції; 

МАТВІЙЧУКУ Миколі Миколайовичу – солдату, стрільцю 1 відділення  

3 взводу резервної роти 1 стрілецького батальйону військової частини 3115 

Національної гвардії України; 
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СТАСЮКУ Владиславу Олександровичу – солдату, стрільцю 1 

відділення 1 взводу патрульної роти 1 стрілецького батальйону військової 

частини 3115 Національної гвардії України; 

РУСІНЦІ Михайлу Михайловичу – старшому сержанту, техніку-водію 

відділу прикордонної служби (тип С) 27 прикордонного загону імені Героїв 

Карпатської Січі Державної прикордонної служби України; 

РОГАЧУ Юрію Юрійовичу – молодшому сержанту, інспектору 

прикордонної служби вищої категорії 3 відділення інспекторів прикордонної 

служби відділу прикордонної служби (тип С) 27 прикордонного загону імені 

Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України; 

КОВБАСЦІ Михайлу Івановичу – молодшому сержанту, інспектору 

прикордонної служби 2 категорії старшого бойового медика 2 відділення 

інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби (тип С) 27 

прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної 

служби України; 

ШУСТОВУ Олексію Васильовичу – молодшому сержанту, інспектору 

прикордонної служби 2 категорії старшого бойового медика 1 відділення 

інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби (тип С) 27 

прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної 

служби України; 

МУЧИЧЦІ Івану Івановичу – сержанту, інспектору прикордонної служби 

1 категорії 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів 

прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби «Лужанка» (тип Б) 

27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної 

служби України; 

ЮРАХУ Андрію Омеляновичу – капітану медичної служби, начальнику 

урологічного кабінету поліклініки військової частини А 1047; 

РОГОВУ Геннадію Олександровичу – молодшому сержанту, командиру 

бойової машини – командиру 1 гірсько-штурмового відділення 1 гірсько-

штурмового взводу 6 гірсько-штурмової роти військової частини А 1556; 

МЕДВЕЦЬКІ Мирославу Степановичу – старшому солдату, стрільцю-

снайперу  1 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної 

роти військової частини А 1556; 

МАРТИНЕНКО Олександрі Василівні – молодшому сержанту, 

військовослужбовцю Мукачівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки; 

ШИНКАРЮК Марині Василівні – старшому солдату, 

військовослужбовцю Мукачівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки; 

АБЕЛЮ Юрію Івановичу – прапорщику служби  цивільного захисту,  

старшому водію 11  державної пожежно-рятувальної частини (м. Мукачево) 2 

державного пожежно-рятувального загону Мукачівського районного управління 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області; 
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ПАУКУ Івану Івановичу – прапорщику служби  цивільного захисту,  

старшому водію 10  державної пожежно-рятувальної частини (м. Мукачево) 2 

державного пожежно-рятувального загону Мукачівського районного управління 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області; 

ШЕФФЕРУ Олександру Федоровичу – прапорщику служби  цивільного 

захисту,  старшому водію 9 державної пожежно-рятувальної частини                                 

(м. Мукачево) 2 державного пожежно-рятувального загону Мукачівського 

районного управління Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

СВЕРЛОВИЧУ Юрію Михайловичу – солдату, військовослужбовцю 

військової частини А7084; 

ВАЛЬКУ Андрію Віталійовичу – солдату, військовослужбовцю військової 

частини А7084; 

КАЛИНИЧУ Вальдемару Івановичу – солдату, військовослужбовцю 

військової частини А7084. 

5. 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.    

 6. 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 захисника та захисниць України 

 

 

Сувенір (картина)                                               1 х 2300.00 = 2 300.00      

            

 Сувенір (годинник)                                            74 х 660.00 = 48 840.00      

 

 Квіткова продукція (квіти зрізані, 

троянди)                                                               62 х 60.00 = 3 720.00 

 

        

                                                                                         Всього: 54 860.00 

 

 

 

  

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                   Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


