
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про схвалення проєкту внесення змін до Програми забезпечення профілактики 

злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Розглянувши проект змін до Програми забезпечення профілактики 

злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік, для забезпечення безпеки громадян та 

належного правопорядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, 

удосконалення оперативно-службової діяльності Мукачівського районного 

управління поліції ГУНП в Закарпатській області, 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»,  відповідно до ч.ч. 2 

та 3 ст. 24  Закону України «Про Національну поліцію», Порядку 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. Схвалити проєкт внесення змін до Програми забезпечення профілактики 

злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 10.05.2022 №190, 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 - 14 200,0 тис. грн.»; 

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

«9.1. коштів місцевого бюджету: 14 200,0 тис. грн.»; 

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

проблеми, обсягів та джерел фінансування» викласти у наступній редакції: 



 

2 

«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 в сумі 14 200,0 тис. грн. та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України (Додаток 1 до Програми)». 

4) Абзац перший розділу V. «Перелік завдань Програми та результативні 

показники» викласти в наступній редакції: 

«Програмою передбачені заходи, які спрямовані на покращення 

матеріально-технічної бази Мукачівського районного управління поліції ГУНП 

в Закарпатській області та створення належних умов несення служби і 

побутових умов: 

придбання транспортних засобів та запчастин;  

придбання, обслуговування, ремонт обладнання та комп’ютерної техніки,  

технічних засобів відеоспостереження;  

заміна вікон та дверей в адміністративній будівлі;  

здійснення ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт даху, 

поточний ремонт приміщень, поточний ремонт фасаду);  

придбання енергозберігаючих ламп освітлення та світильників;  

придбання будівельних матеріалів та меблів; 

придбання електричного котла, комплектуючих і електрообладнання для 

електричного котла та послуги з їх встановлення і підключення; 

придбання електричного генератора; 

придбання засобів індивідуального захисту особового складу 

(протигазів).». 

2. Схвалити внесення змін до додатків 1 та 2 до Програми забезпечення 

профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської 

міської територіальної громади 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 забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та 

безпеки на території Мукачівської міської територіальної громади 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 


