
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про схвалення проєкту внесення змін до Програми підтримки та матеріально-

технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 

2022 рік 

 

Розглянувши проєкт змін до Програми підтримки та матеріально-

технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 

2022 рік, з метою сприяння в організації виконання завдань з питань інженерно-

інфраструктурного забезпечення військових частин 128 окремої гірсько-

штурмової бригади, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України та запровадженням в Україні правового режиму 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 №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», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 66-ї сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 року №1574, розглянувши звернення 

начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве від 07.10.2022 

№1719, 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. Схвалити проєкт внесення змін до Програми підтримки та матеріально-

технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 

2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 04.08.2022 №328, а саме: 

1) 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: 2022 рік - 7 600,0 тис.грн.»; 

2) пункт 9.1. Розділу І «Паспорт Програми викласти у наступній редакції: 

«9.1. коштів місцевого бюджету: 7 600,0 тис.грн.»; 

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

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 

Програми» викласти у наступній редакції: 
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«Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади шляхом надання субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку  регіонів в сумі 7 600,0  тис. грн. та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством (додаток 1)»; 

4) абзац другий розділу V «Перелік завдань програми та результативні 

показники» викласти у наступній редакції: 

«Реалізація Програми забезпечується шляхом фінансування визначених 

заходів, а  саме: придбання обладнання (модульної котельні R-Energi) для 

проведення капітального ремонту котельні №5/43 військового містечка №5; 

проведення робіт по підключенню до мережі газопостачання.» 

2. Схвалити внесення змін до додатоків 1 та 2 до Програми підтримки та 

матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу 

м.Мукачеве на 2022 рік шляхом викладення їх у новій редакції згідно додатків 1 

та 2 до даного рішення відповідно. 

3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи (Валентина Карпік) подати схвалений проект внесення змін 

до Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно-

експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік на розгляд Мукачівській 

міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова                Андрій БАЛОГА 

 


