
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження списків спортсменів Мукачівської міської територіальної 

громади з різних видів спорту на виплату грошової винагороди 
  

 

З метою підтримки спортсменів Мукачівської міської територіальної 

громади, які у 2022 році мають високі спортивні досягнення, відповідно до п. 

1.3. додатку 2 рішення 12 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 

26.08.2021 року №488  «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки» (зі змінами та доповненнями), керуючись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
  

1. Затвердити список спортсменів Мукачівської міської територіальної 

громади з різних видів спорту на виплату грошової винагороди, які у 2022 році 

стали переможцями офіційних чемпіонатів України, переможцями та призерами 

офіційних чемпіонатів Європи, переможцями та призерами офіційних 

чемпіонатів Світу згідно додатку 1 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування заходів, 

передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-20224 роки, проводити в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Юлію 

Тайпс. 

 
  

Міський голова                                                                       Андрій БАЛОГА 



 

      Додаток 1 

      до рішення виконавчого комітету 

      Мукачівської міської ради 

       ________________№________ 
 

 

Список  

спортсменів з різних видів спорту Мукачівської міської ради на виплату 

грошової винагороди 

 

І. Переможці офіційних чемпіонатів України 

1. Перевозніков Сергій  – переможець командного чемпіонату України з 

легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп (метання молота, 

чоловіки). 

2. Гамаш Артем – переможець командного чемпіонату України з легкої 

атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп (метання молота, юнаки 

U18). 

3. Хаван Даниїла – переможець командного чемпіонату України з легкої 

атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп (біг на 200м.). 

4. Касьянов Олександр – переможець чемпіонату України на середній 

дистанції зі спортивного орієнтування (на велосипедах) серед дорослих у групі 

Ч21 Еліта. 

 

ІІ. Переможці та призери офіційних чемпіонатів Європи 

1. Кириленко Олександр – бронзовий призер чемпіонату Європи з Кіокушин  

карате WKB. 

ІІІ. Переможці та призери офіційних чемпіонатів Світу 

1. Чмир Іван – бронзовий призер чемпіонату Світу з греко-римської  

боротьби серед студентів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 


