
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

структурного підрозділу Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку на 2022 рік 

 

Розглянувши проєкт Програми матеріально-технічного забезпечення 

структурного підрозділу Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку на 2022 рік, з метою забезпечення державної політики у сфері 

державної безпеки, створення сприятливих умов для несення служби у 

Відділенні Військової служби правопорядку (м.Мукачева) Ужгородського 

зонального відділу Військової служби правопорядку, у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України та запровадженим в Україні 

правовим режимом воєнного стану згідно Указу Президента України від 

24.02.2022 року №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 року №2102-IX та 

Указу Президента України від 12.08.2022 року №573/2022 «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 15.08.2022 року №2500-IX», Закону України від 

07.03.2002 року № 3099-ІІІ «Про Військову службу правопорядку у Збройних 

Силах України», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану» та абз. 4 пп. 2 п. 22 розділу VI «Прикінцеві 

та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Порядок розроблення 

місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затверджений рішенням 66-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 

31.10.2019 року №1574, керуючись п.п.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. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення 

структурного підрозділу Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку на 2022 рік згідно додатку до даного рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської  ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою матеріально-технічного забезпечення 

структурного підрозділу Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку на 2022 рік, проводити в межах затверджених асигнувань в 

бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова                  Андрій БАЛОГА 

      


