
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №520

Про 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 8-го скликання №240

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради   
від 21.09.2021 №377 « 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» (зі 
змінами),  з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності 
держави, вирішення соціально-побутових проблем та задоволення культурних і 
духовних потреб військовослужбовців, налагодження ефективного цивільно-
військового співробітництва з військовою частиною А1556,  враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 
від  29.09.2021 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 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, а саме: 

додаток 2 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 викласти у новій редакції, згідно додатку до даного 
рішення.

2. 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 (зі змінами, внесеними рішенням 13-ї сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 09.09.2021 року № 511), залишити без змін.

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
заходів Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 
2021 рік.



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р. Федіва, постійну комісію з питань бюджету та 
регламенту.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


