
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №1985 
 
Про внесення змін до Програми винагороди Почесним громадянам міста 
Мукачева на 2020-2022 роки, затвердженої  рішенням 69-сесії Мукачівської 
міської ради  7-го скликання від 05.12.2019 року №1662.  
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 18.08.2020 р. №314 «Про схвалення змін до Програми виплати винагороди 
Почесним громадянам міста Мукачева на 2020 - 2022 роки, з метою 
матеріальної підтримки громадян міста, які внесли значний особистий внесок у 
соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста, 
збагачення національної духовної спадщини, за виробничу, благодійну, 
гуманітарну, наукову і громадську діяльність, та яким присвоєно звання 
«Почесний громадянин міста Мукачева», відповідно до Положення про звання 
«Почесний громадянин міста Мукачева» в новій редакції, затвердженого 
рішенням 78-ї сесії Мукачівської міської ради 7 скликання №1892 від 21 травня 
2020 року, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №91 від 19.08.2020 р.),  
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

  1. Внести зміни до Програми виплати винагороди Почесним громадянам 
міста Мукачева  на 2020 - 2022 роки, затвердженої  рішенням 69-сесії 
Мукачівської міської ради  7-го скликання від 05.12.2019 року №1662, а саме: 
  1.1.Пункт 9 Розділу І «Паспорт програми» викласти у наступній редакції: 
« 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 5495,0 тис.грн. (п ять  мільйонів  чотириста 
дев’яносто п’ять  тисяч  гривень)». 
     1.2. Пункт 9.1. пункту 9 Розділу І «Паспорт програми» викласти у наступній 
редакції: 
« 9.1. кошти міського бюджету  5495,0 тис.грн. (п ять  мільйонів  чотириста 
дев’яносто п’ять  тисяч  гривень)». 
    1.3. Абзац 3 Розділу ІІ «Визначення проблеми» викласти у наступній 
редакції: 
 «Дана програма розроблена відповідно до Положення про звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева» в новій редакції, затвердженого рішенням 78-ї 
сесії Мукачівської міської ради 7 скликання №1892 від 21 травня 2020 року». 



  1.4.  Абзац 2 Розділу ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 
програми» викласти у наступній редакції: 
«Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 
складає 5495,0 тис. гривень (2020 рік – 1799,0 тис. грн..; 2021 рік – 1848,0 тис. 
грн.; 2022 рік – 1848,0 тис. грн..), а основним джерелом фінансового 
забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти міського  бюджету у 
сумі 5495,0 тис. гривень згідно Додатку 1 до Програми».  

1. Додаток 1 та  Додаток 2 до Програми виплати винагороди Почесним 
громадянам міста Мукачева на 2020-2022 роки викласти у новій редакції згідно 
додатків 1 та 2 до цього рішення.  
     3. В іншій частині рішення 69-сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання  «Про затвердження Програми виплати винагороди Почесним 
громадянам міста Мукачева на 2020-2022 роки» від 05.12.2019 року №1662 
залишити без змін.  
     4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідні бюджетні 
роки. 
     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови  Р.Федіва та  постійну депутатську комісію з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку.   
 
 
Міський голова                                                         А. БАЛОГА 
 
                                                                                                
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              
                                                                                                                             Додаток 1  

                                               до  рішення 82 сесії  Мукачівської      
                                                                                                                                                             міської ради  7-го скликання 

                                                                                                                                                                                    20.08.2020 №1985                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    Додаток 1  

              до  Програма виплати винагороди             
                                                                                                                                                                             Почесним громадянам міста Мукачева                       

                                                                                                                                                                      на 2020 -2022 роки (нова редакція) 
Ресурсне   забезпечення до  Програми  виплати винагороди Почесним 

 громадянам міста Мукачева на 2020 - 2022 роки (нова редакція) 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2018 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2020 р. 2020 р. 2020 р. 2020 р. 

Обсяг ресурсів, усього,у тому числі:                 441,0        441,0 455,0 462,0 1799,0 
міський бюджет    441,0 441,0 455,0 462,0 1799,0 
інші - - - - - 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2019 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2021 р. 2021 р. 2021 р. 2021 р. 

Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

1848,0 
міський бюджет 462,0 462,0 462,0 462,0 1848,0 
інші - - - - - 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  
на виконання програми у 2020 році 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
2022 р. 2022 р. 2022 р. 2022 р. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

462,0 
 

1848,0 
міський бюджет 462,0 462,0 462,0 462,0 1848,0 
інші - - - - - 

 
Секретар міської ради                                                                                     І. МАНЯК 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                             Додаток 2 
                                               до  рішення 82 сесії  Мукачівської      

                                                                                                                                                             міської ради  7-го скликання 
                                                                                                                                                                                    20.08.2020 №1985                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    Додаток 2 

              до  Програма виплати винагороди             
                                                                                                                                                                             Почесним громадянам міста Мукачева                       

                                                                                                                                                                       на 2020 -2022 роки (нова редакція) 
 
 

Перелік заходів і завдань  

Програми  виплати винагороди Почесним громадянам 
 міста Мукачева на 2020 - 2022 роки (нова редакція)  

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Відзначення Почесних 
громадян міста Мукачева   

Виплата щомісячної винагороди 
Почесним громадянам міста 

Мукачева 

         2020 р. 
         2021 р. 
         2022 р. 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
  

Міський  бюджет 
1799,0 
1848,0  
1848,0  

Покращення матеріального 
забезпечення Почесних 

громадян міста Мукачева  

 Усього за програмою  5495,0    

 
 
Секретар міської ради                                                                                     І. МАНЯК 

                                                                                                                           


	Ресурсне   забезпечення до  Програми  виплати винагороди Почесним

