
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження до Всеукраїнського дня працівників  

культури та майстрів народного мистецтва 

 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради Катерини Кришінець-Андялошій від 

19.10.2022 року за №1093/0/9-22/01-39, керуючись п. п. 13, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8                        

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за професійне 

виконання посадових обов’язків, сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у розвиток культури Мукачівської міської 

територіальної громади та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

 

 1. Нагородити Почесною Грамотою Мукачівської міської ради: 

ЦІЛЬО Олександра Івановича – наукового співробітника Мукачівського 

історичного музею; 

ВАРГУ Оксану Петрівну – екскурсовода Мукачівського історичного 

музею; 

РІМЕК Маргариту Іллівну – чергового  комунального закладу «Палац 

культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

ДОБОША Сергія Юрійовича – керівника дуету «Yes» комунального 

закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради; 

ЧЕРНЕНКО-КАЧАЙЛО Валерію Михайлівну – керівника зразкового 

хореографічного колективу «Оленка» комунального закладу «Палац культури і 

мистецтв» Мукачівської міської ради; 

ЛАЗАР Ганну Василівну – директора комунального закладу «Будинок 

культури села Макарьово» Мукачівської міської ради; 

ЮГАСА Івана Михайловича – керівника народного духового оркестру 

комунального закладу «Клуб села Доробратово» Мукачівської міської ради; 

ШТЕФКА Владислава Михайловича – керівника хореографічного центру 

CREATIVE. 

2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

УКСТУ Маріанну Михайлівну – діловода комунального закладу 

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

ради. 
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3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

ДУЛОВІЙ Алісі Генадіївні – діловоду відділу культури та молодіжної 

політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; 

ІГНАЦІ Михайлу Михайловичу – звукорежисеру комунального закладу 

«Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради. 

 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 начальника  

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Катерину Кришінець-Андялошій. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА           
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                                                                                           Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             __________________ № _______ 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження до Всеукраїнського дня працівників  

 культури та майстрів народного мистецтва 

 

 

 Сувенір (сувенірний набір)                                  11 х 650.00 = 7 150.00   

 

 Квіти                                                                       11 х 450.00 = 4 950.00   

 

                                                                                    Всього: 12 100.00 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

                                                                                      

 

 

 


