
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про продовження функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Мукачівської міської територіальної 

громади в умовах воєнного стану 

 

З метою продовження готовності ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Мукачівської міської територіальної 

громади до виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану, 

відповідно до Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення 

воєнного стану в Україні” та від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 179-р „Про організацію 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах 

воєнного стану”, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 

Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 „Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту”,  від 11 березня 2015 року 

№ 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і 

територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”,  

відповідно до  розпорядження Закарпатської обласної держаної адміністрації 

від 24.02.2022 №80 «Про  функціонування територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Закарпатської області  в умовах 

воєнного стану» та розпорядження Закарпатської обласної військової 

адміністрації  від 19.03.2022 №57 «Про продовження функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Закарпатської області в умовах воєнного стану»,  керуючись п.п. 1, 20 ч.4 ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Продовжити режим функціонування в умовах особливого періоду ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Мукачівської міської територіальної громади, введеного розпорядженням  

Мукачівського міського голови від 24.03.2022 №79 «Про організацію 

функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану», до завершення строку дії воєнного стану в Україні. 

2. Визнати таким, що втратив чинність,  пункт 1 розпорядження                    
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Мукачівського міського голови від 24.03.2022 №79 «Про організацію 

функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану».  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


