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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення прав окремих пільгових категорій 

громадян з числа жителів Мукачівської міської  територіальної громади на 

пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 2022-2024 роки 

 

         Відповідно до 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 введення воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 №2263-IX, враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03. 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 забезпечення прав окремих пільгових 

категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської територіальної 

громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням 18 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання 

№610 від 25.11.2021 року, а саме: 

          1) у пп. 7.1. п.7. розділу І Паспорт програми забезпечення прав окремих 

пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  

територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 

2022-2024 роки, виклавши його в наступній редакції: «Етапи виконання 

програми: 2022 рік – 15 080, 00 тис.грн.; 2023 рік – 14 250, 00 тис.грн.; 2024 рік 

– 16 513, 80 тис.грн.»; 

2) у п.9 розділу І Паспорт програми забезпечення прав окремих пільгових 

категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської територіальної 

громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 2022-2024 

роки, виклавши його в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансових 
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ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі 45 843,8 

тис.грн.»; 

3) у пп.9.1. п.9 розділу І Паспорт програми забезпечення прав окремих 

пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  

територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 

2022-2024 роки, виклавши його в наступній редакції: «Коштів місцевого 

бюджету 45 843,8 тис.грн.»; 

4) в абзаці 2 Розділу ІV Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання 

Програми, виклавши його в наступній редакції: «Програма розрахована на 

2022-2024 роки. Загальний обсяг фінансування – 45 843,8 тис.грн.» 

 2. Внести зміни в додаток 1 до Програми забезпечення прав окремих 

пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  

територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 

2022-2024 роки, виклавши його в наступній редакції, згідно з додатком 1 до 

цього рішення. 

3. Внести зміни в додаток 2 до Програми забезпечення прав окремих 

пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  

територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 

2022-2024 роки, виклавши його в наступній редакції, згідно з додатком 2 до 

цього рішення. 

4. В іншій частині рішення 18 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання 

№610 від 25.11.2021 року «Про затвердження Програми забезпечення прав 

окремих пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської 

територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 

2022-2024 роки», залишити без змін. 

5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 

асигнувань в місцевому бюджеті на відповідні роки. 

 6. 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 
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