
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми поліпшення умов несення служби, організації 

виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік 

(нова редакція) 

 

З метою належної відсічі збройній агресії російської федерації проти 

України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 

державній незалежності України, її територіальній цілісності, сприяння 

обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, налагодження 

ефективного цивільно-військового співробітництва з військовою частиною 

А1556 та запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану, згідно 

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

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

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

№2102-IX та Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 року №2263-IX»,   на 

виконання рішення 42-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 

21.06.2018 року №1053 «Про шефство над військовою частиною А1556», 

відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану» та  до абз. 4 пп. 2 п. 22  розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, керуючись ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Програми поліпшення умов несення служби, організації 

виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік (нова 

редакція), затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 05.04.2022 №131, а саме: 

  1) пункт 3  Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

«Розробник Програми: Виконавчий комітет Мукачівської міської ради; відділ з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради»; 

2) пункт 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

всього, тис. грн., у тому числі:  116 100,0 тис. грн.»; 
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3) пункт 9.1. Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

«9.1. коштів місцевого бюджету: 116 100,0 тис. грн.»; 

 4) абзац 3 розділу IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування» викласти у наступній редакції: 

«Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної Програми 

здійснюються за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади шляхом перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету в сумі 116 100,0 тис. грн. (додаток 1)». 

2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми поліпшення умов несення служби, 

організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 

2022 рік (нова редакція) викласти у новій редакції, згідно додатків 1 та  2 до 

даного рішення відповідно. 

3. В іншій частині Програму поліпшення умов несення служби, організації 

виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік (нова 

редакція), затверджену рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 05.04.2022 №131, залишити без змін. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


