
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________              Мукачево    ___________ 
 
 Про  схвалення змін до Програми захисту тварин від жорстокого 
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
прийнятою  рішенням №1665 від 05.12.2019р. на 69 позачерговій сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання  

 
З метою вдосконалення Програми захисту тварин від жорстокого 

поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
прийнятою  рішенням №1665 від 05.12.2019р. на 69 позачерговій сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання, керуючись пп.1 п. «а»  ст..27, п.1 ч.2 
ст.52, ч.6  ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 

1. Схвалити зміни до Програми захисту тварин від жорстокого 
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
прийнятою  рішенням №1665 від 05.12.2019р. на 69 позачерговій сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання, а саме:  
 

1.1. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг 
та джерела фінансування, строки та етапи виконання» викласти в 
наступній редакції: 

 
Фінансування заходів( заробітна плата, обладнання, ліки, господарські 

товари, інструменти, канцтовари, ПММ, енергоносії, ветеринарне 
обслуговування, запчастини, корм для тварин, оплата послуг в т.ч. комунальних, 
сплата податків та зборів до бюджету), передбачених Програмою, 
здійснюватиметься в порядку, визначеному нормативно-правовими актами за 
рахунок коштів міського бюджету в обсязі  5846,0  тис. грн. та інших джерел, не 
заборонених законодавством (додаток 1 до Програми). 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2020-2022 роки. 
 



2. В іншій частині Програму захисту тварин від жорстокого 
поводження,            створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
прийнятою  рішенням №1665 від 05.12.2019р. на 69 позачерговій сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання, залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 
міської територіальної громади на відповідні роки. 

4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

 
 
 

Міський голова                                                                                         А. БАЛОГА 
 


