
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

________                          Мукачево    №_______ 
 

Про затвердження Програм забезпечення державної безпеки, 
матеріально-технічного забезпечення Управління Служби 
безпеки України в Закарпатській області,    
забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
Мукачівської міської територіальної громади,   
сприяння діяльності Мукачівської 
окружної прокуратури на 2021рік 
 

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
______ №___ «Про схвалення проєкту Програм забезпечення державної безпеки, 
матеріально-технічного забезпечення Управління Служби безпеки України в 
Закарпатській області, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
Мукачівської міської територіальної громади, сприяння діяльності Мукачівської 
окружної прокуратури на 2021рік», з метою створення дієвої системи протидії 
можливим терористичним проявам та протидії організованій злочинності, 
корупції, стабілізації криміногенної ситуації, покращення координації роботи 
органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення 
нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження 
злочинів,  захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, державних та суспільних інтересів у спосіб, визначений 
Законами України,  створення умов для  забезпечення надійного захисту 
населення і територій міста Мукачева  від негативного впливу надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №___від 
_____________), керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 
 
     
 
1. Затвердити Програму забезпечення державної безпеки, матеріально-
технічного забезпечення Управління Служби безпеки України в Закарпатській 
області на 2021 рік, згідно додатку 1 до цього рішення. 



2. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік, згідно додатку 2 до 
цього рішення. 
3. Затвердити Програму сприяння діяльності Мукачівської окружної 
прокуратури на 2021 рік, згідно додатку 3 до цього рішення. 
4. Затвердити Порядок використання коштів по Програмам забезпечення 
державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення Управління Служби 
безпеки України в Закарпатській області, забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки Мукачівської міської територіальної громади,  сприяння діяльності 
Мукачівської окружної прокуратури на 2021рік , згідно додатку 4 до цього 
рішення. 
5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування в межах затверджених асигнувань у бюджеті Мукачівської міської 
територіальної громади на відповідний рік. 
6. Направити дане рішення Мукачівської міської ради на адресу Управління 
Служби безпеки України в Закарпатській області, Другого державного 
пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 
Закарпатській області, Мукачівської окружної прокуратури та Закарпатської 
обласної прокуратури. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та регламенту. 

 
 
Міський голова         А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


