
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 
 

 

Про схвалення проєкту внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 

напрямки розвитку на 2023-2024 роки 
 

 

Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів –

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.11.2022 № 13615/01-

39/46-22, від 07.11.2022 № 13616/01-39/46-22, від 07.11.2022 № 13635/01-39/46-

22, від 14.11.2022 № 14045/01-39/46-22, управління міського господарства 

Мукачівської міської ради від 07.11.2022 № 2846/01-05/18-22, від 07.11.2022 № 

2848/01-05/18-22, від 11.11.2022 № 2881/01-05/18-22, від 11.11.2022 № 2882/01-

05/18-22, управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради від 07.11.2022 № 1171/0/9-22/01-39, управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради від 07.11.2022 № 13620/01-39/46-22, 

управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 

14.11.2022 № 305/0/112-22/01-08, керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 

напрямки розвитку на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням 19 позачергової 

сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 № 700 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 

роки», а саме внесення змін до додатку 2 та додатку 3 Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік 

та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки згідно з додатком 1 та 

додатком 2 до цього рішення відповідно. 

2. Схвалити внесення змін в колонці 1 додатку до рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 11 жовтня 2022 року № 458 «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 

2023-2024 роки» по головному розпоряднику коштів місцевого 

бюджету/відповідальному виконавцю Виконавчий комітет Мукачівської 

міської ради, а саме зміну цифри «3719770» на цифру «0219770». 

3. Схвалити, що фінансування Програми захисту прав дітей на 2022-2024 

роки у новій редакції за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади у 2022 році здійснюватиметься на підставі рішення 



 

2 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 25.10.2022 № 462 «Про 

затвердження Програми захисту прав дітей на 2022-2024 роки у новій редакції» 

(зі змінами). 

4. Начальнику відділу економіки Мукачівської міської ради Маріанні 

Дерев’яник подати схвалений проєкт внесення змін до Програми економічного 

і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік 

та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням 19 

позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 № 

700 «Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 

роки» на розгляд Мукачівській міській раді. 

5. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 08.11.2022 

№ 505 «Про схвалення проєкту внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік 

та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки» визнати таким, що втратило 

чинність. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


