
 
 
 
 

УКРАЇНА 
Виконавчий комітет 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 РІШЕННЯ 

       
__________                       Мукачево                                    №____ 

 
Про внесення змін до Програми 
забезпечення організаційної 
діяльності міської ради та 
виконавчого комітету на 2022-2024 
роки  
 

З метою організаційного забезпечення підготовки і проведення 
державних, професійних свят та інших знаменних і пам’ятних дат, відзначення 
подвигу загиблих осіб-захисників суверенітету та державної цілісності України, 
відзначення осіб, що зробили вагомий внесок у соціально-економічний та 
культурний розвиток Мукачівської міської територіальної громади, 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 забезпечення організаційної діяльності 
міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки, а саме: 
1) розділ ІІІ «Визначення мети програми», викласти у новій редакції 
«Забезпечення належного та ефективного впровадження організаційних 
заходів, підготовки і проведення державних, професійних свят та інших 
знаменних і пам’ятних дат на території Мукачівської міської територіальної 
громади, відзначення та нагородження осіб підприємств, організацій, 
громадських об’єднань, товариств, закладів різних галузей та усіх форм 
власності, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний, культурний та 
фізичний розвиток Мукачівської міської територіальної громади, у реалізацію 
молодіжної політики та захисту дітей, за активну студентську творчу 
діяльність, високу професійну майстерність, мужність та відвагу, відзначення 
подвигу загиблих осіб-захисників суверенітету та державної цілісності України, 
забезпечення захисту прав та інтересів міської ради та її виконавчого комітету в 
судовому порядку»; 
2) розділ ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання програми» доповнити 
пунктом  
4.9. відзначення подвигу загиблих осіб-захисників суверенітету та державної 
цілісності України; 



3) розділ V «Перелік завдань програми та результативні показники» доповнити 
пунктом 
5.10. відзначення подвигу загиблих осіб-захисників суверенітету та державної 
цілісності України; 
4) розділ VІ «Напрями діяльності та заходи програми» перший абзац викласти у 
новій редакції «Пріоритетним напрямом діяльності Програми є організація та 
забезпечення проведення державних, професійних свят, інших знаменних і 
пам’ятних дат на території Мукачівської міської територіальної громади, 
відзначення осіб, колективів підприємств, установ та організацій, які зробили 
вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Мукачівської 
міської територіальної громади, відзначення подвигу загиблих осіб-захисників 
суверенітету та державної цілісності України, забезпечення захисту прав та 
інтересів міської ради та її виконавчого комітету в судовому порядку» та 
другий абзац «Реалізація заходів Програми передбачає:» доповнити пунктом 

6.5. відзначення подвигу, самовідданості захисників України – учасників 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії російської федерації проти України. 

 
2. Додаток 2 до Програми забезпечення організаційної діяльності міської 

ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки викласти у новій редакції 
згідно додатка до цього рішення. 

 
3. В іншій частині Програму забезпечення організаційної діяльності 

міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки, затверджену рішенням 
12 сесії Мукачівської міської ради від 26.08.2021 №481, залишити без змін. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 
Лендєла. 

 
 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 
 
 



Додаток     
 до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради  
     
 Додаток 2  
 До Програми забезпечення 
організаційної діяльності міської ради 
та виконавчого комітету на 2022-2024 
роки 
 

Перелік заходів і завдань  
Програми  забезпечення організаційної діяльності 

міської ради та виконавчого комітету у 2022-2024 роки 
(назва програми) 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 
тис. грн., у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

2022 р. 2023 р. 2024 р. 
1. Організація та забезпечення 

проведення державних, 
професійних свят, інших 

знаменних і пам’ятних дат. 
Відзначення та нагородження 
осіб підприємств, організацій, 

громадських об’єднань, 
товариств, закладів різних 

галузей та усіх форм власності, 
які зробили вагомий внесок у 

соціально-економічний, 
культурний та фізичний 

розвиток Мукачівської міської  
територіальної громади,  

 

Відзначення державних, 
професійних, календарних свят, 

знаменних і пам’ятних дат. 
Відзначення подвигу осіб-
захисників суверенітету та 

державної цілісності України. 
Привітання колективів 
підприємств, установ, 

організацій та працівників 
різних галузей з нагоди днів 

народжень та ювілейних свят. 
Придбання Почесних грамот, 

Грамот, Подяк, папок „Почесна 
грамота”, рамок для грамот; 

відзнак та дипломів „Почесний 
громадянин міста Мукачева”;  

Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради, 

відділ контролю 
та 

організаційного 
забезпечення 

діяльності 
виконавчого 
комітету та 
міської ради  

Бюджет 
Мукачі-
вської 
міської 

територі-
альної 

громади 

600,0 650,0 700,0 Підвищення 
якісного 

рівня 
проведення 
загально-
міських 
заходів, 

заохочення 
осіб 



 у реалізацію молодіжної 
політики та захисту дітей, за 
активну студентську творчу 

діяльність, високу професійну 
майстерність, мужність та 

відвагу, відзначення подвигу 
загиблих осіб-захисників 
суверенітету та державної 

цілісності України 

орденів, медалей, вітальних 
листівок, адрес, папок, марок, 

конвертів; запрошень; 
фотопаперу, подарункових 

пакетів, пакетів із нанесенням 
логотипу, сувенірів, наборів 

посуду, картин, квіткової 
продукції та інше. 

       

2. Забезпечення захисту прав 
та інтересів міської ради та 

виконавчого комітету 
 в судовому порядку Сплата судового збору 

Мукачівської міської ради та 
виконавчого комітету  

 

Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради, 
юридичний 

відділ 
Мукачівської 
міської ради 

Бюджет 
Мукачі-
вської 
міської 

територі-
альної 

громади 

400,0 350,0 300,0 Забезпечен-
ня захисту 

прав та 
законних 
інтересів 

територіаль
ної громади 
в судовому 

порядку 
3. Всього:     1000,0 1000,0 1000,00  

 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


	До Програми забезпечення

