
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-20224 року 
  

 
З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку 

фізичної культури та спорту в Мукачівський міській територіальній громаді, 

сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і 

спортом громадян різних вікових груп, забезпечення підтримки громадських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та 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 розвитку фізичної культури і спорту 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затвердженої 

рішенням 12 чергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

26.08.2021 №488 а саме: 

1) пункт 9. Розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції: 

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, тис.грн., у тому числі: 4008,2 тис.грн. з них: 2022 рік – 

1314,2 тис.грн., 2023 рік – 1336,1 тис.грн., 2024 рік – 1357,9 тис.грн.»; 

2) підпункт 9.1. пункту 9. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в 

наступній редакції: «коштів місцевого бюджету: 4008,2 тис.грн.»; 

3) абзац 11 розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, 

обсягів та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми» 

викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання Програми становить 4008,2 тис.грн.». 

2. Викласти в новій редакції додаток 1 та додаток 2 до Програми розвитку 

фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки згідно додатків 1 та 2 до даного рішення відповідно. 

3. В іншій частині Програму розвитку фізичної культури і спорту 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджену 

рішенням 12 чергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

26.08.2021 №488, залишити без змін. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 09.08.2022 року №337 «Про внесення змін до 
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Програми розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування заходів, 

передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, проводити в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідний рік. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради    

Юлію Тайпс. 

 
  

Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА 

 


