
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 
 
 

Про внесення змін до Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції  

 
 

З метою забезпечення ефективної реалізації заходів Програми 

удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції, відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні, п.4 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, ч.1 ст.38 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у відповідності 

до  Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання від 31.10.2019 року №1574 та враховуючи Постанову Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022р. №252 та  абз. 4 пп. 2 п. 22 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з 

врахуванням Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7 скликання від 31.10.2019 року №1574, Порядку використання 

бюджетних коштів, передбачених в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на  надання дотації комунальним підприємствам, 

затвердженого  рішенням 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

29.04.2021 №321 керуючись п.1,3 ч.1 ст.36, пп.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. Внести зміни до Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 01.04.2022р. №118 а саме: 

 1) Пункт 9 розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції: 

 «9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми усього, в тому числі: 2022 рік – 9442,3 тис. грн.; 2023 рік - 136,8 тис. 

грн.; 2024 рік - 136,8 тис. грн.». 

 2) Пункт 9.1. розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній 

редакції: 

 «9.1. Коштів місцевого бюджету: 9715,9 тис. грн.».  
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2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми удосконалення цивільного захисту 

та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції викласти у новій редакції згідно додатків 1 та 2 до даного 

рішення відповідно. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки. 

4. В іншій частині Програму удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції, затверджену рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 01.04.2022р. №118 залишити без змін. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 
 
 

Міський голова                    Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


