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Про схвалення проєкту внесення змін до Програми поліпшення умов 
несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій 
частині А1556 на 2021 рік, затвердженої рішенням 5-ї сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 02 03.2021 року №240 

 
Розглянувши звернення командира військової частини А1556 від 

30.08.2021 року №568/кп, з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній 
готовності держави, розв'язання соціально-побутових проблем та задоволення 
культурних і духовних потреб військовослужбовців, налагодження ефективного 
цивільно-військового співробітництва з військовою частиною А1556, відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України, «Про оборону», «Про 
військовий обов'язок і військову службу», враховуючи Порядок розроблення 
місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 
затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
31.10.2019 року №1574, керуючись п.п.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 проєкт внесення змін до Програми поліпшення умов несення 

служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині 
А1556 на 2021 рік, затвердженої рішенням Мукачівської міської 5-ї сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 02.03.2021 року № 240, а саме: 

1.1. Викласти п.9 та п.9.1. Паспорту програми у наступній редакції: 
«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, тис.грн. у тому числі: 4500,0 тис. грн. 
9.1. коштів місцевого бюджету: 4500,0 тис. грн.» 
1.2. Замінити у тексті Програми словосполучення «міський бюджет» 

словосполученням «бюджет Мукачівської міської територіальної громади». 
1.3. Викласти абзац третій Розділу IV. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування у наступній редакції: 
«Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної програми 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади шляхом надання субвенції державному бюджету на виконання 



програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 4500,0 тис. грн. 
(додаток 1).» 

2. Додатки 1 та 2 до Програми поліпшення умов несення служби, 
організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2021 
рік, затвердженої рішенням Мукачівської міської 5-ї сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 02.03.2021 року №240 викласти у новій редакції згідно 
додатків 1 та 2 до даного рішення. 

3. В іншій частині Програму поліпшення умов несення служби, організації 
виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2021 рік, 
затверджену рішенням 5-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
02.03.2021 року №240, залишити без змін. 

4. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 
оборонної роботи Мукачівської міської ради (В. Карпік) подати схвалений 
проєкт внесення змін до програми на затвердження Мукачівській міській раді. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла. 

 
 
 
Міський голова А.БАЛОГА 


