
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про внесення  змін  до  Програми 

додаткового соціально-медичного 

захисту на 2022-2024 роки  

 

 

            Враховуючи правовий режим воєнного стану, запровадженого в Україні 

Указом Президента України від 24.02.2022  № 64/2022  "Про введення воєнного 

стану в Україні", що затверджений Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№2102-IX та Указу Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, що 

затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-

ІХ, з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. 

№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», керуючись пп. 1 п. «а» ст. 27,ст.40, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Програми додаткового соціально-медичного захисту 

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 23.03.2022 № 95  «Про зміну назви Програми додаткового 

соціально-медичного захисту жителів Мукачівської міської територіальної 

громади на  2022-2024 роки та затвердження її у новій редакції», а саме:   

       1.1. Доповнити   розділ V. Перелік завдань Програми та результативні 

показники  «Програми  додаткового соціально-медичного захисту на 2022-2024 

роки» пунктом 13 наступного змісту: «Матеріальна допомога сім’ям загиблих 

під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України: 

- на поховання; 

- на виготовлення пам’ятників; 

- на виготовлення та встановлення меморіальних дошок».   

       1.2. Доповнити розділ V. Перелік завдань Програми та результативні 

показники   «Програми  додаткового соціально-медичного захисту на 2022-2024 

роки» пунктом 14 наступного змісту: «Матеріальна допомога особам, які 



 

2 

зазнали поранень під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні 

здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

військової агресії російської федерації проти України» 

       1.3. Доповнити  розділ V. Перелік завдань Програми та результативні 

показники   «Програми  додаткового соціально-медичного захисту на 2022-2024 

роки» пунктом 15 наступного змісту: «Надання грошової допомоги особам, які 

перемістились на територію Мукачівської міської територіальної громади  в 

період дії воєнного стану в Україні, та  перебувають на обліку в управлінні 

соціального захисту населення Мукачівської міської ради (надалі-УСЗН ММР), 

як внутрішньо переміщені особи. Вищевказана допомога надається щомісячно у 

розмірі 1000 грн. з місяця звернення на період воєнного стану на кожну 

внутрішньо переміщену особу, яка перебуває на обліку УСЗН ММР та 

відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб». 

        2. Внести зміни в додаток 2 до Програми  додаткового соціально-

медичного захисту на 2022-2024 роки», затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 23.03.2022 № 95  «Про зміну назви 

Програми додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської 

міської територіальної громади на  2022-2024 роки», виклавши його в наступній 

редакції згідно додатку до цього рішення.  

3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 23.03.2022 № 95  «Про зміну назви Програми додаткового соціально-

медичного захисту жителів Мукачівської міської територіальної громади на  

2022-2024 роки»  залишити без змін.  

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 

асигнувань в місцевому бюджеті на відповідні роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради  Ростислава ФЕДІВА. 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій  БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


