
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про схвалення проєкту внесення змін до Програми розвитку освіти Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція)  
 

 

Розглянувши проєкт внесення змін до Програми розвитку освіти 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція), 

з метою визначення стратегії розвитку освіти Мукачівської міської 

територіальної громади, впровадження механізму стимулювання обдарованої 

молоді та педагогічних працівників, створення умов для виховання, збереження 

та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я вихованців, на виконання 

законів України “Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про 

позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, враховуючи Порядок розроблення 

місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання 

затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 

31.10.2019 року №1574, 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 розвитку освіти 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція),  

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: 13 278,13 тис.грн. з них: 2021 рік – 3 972,3 тис.грн., 

2022 рік – 5012,0 тис.грн., 2023 рік – 4293,83 тис.грн.»; 

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

наступній редакції: «коштів місцевого бюджету : 13278,13 тис.грн.». 

 

2. Схвалити внесення змін до додатків 1 та 2 до Програми розвитку освіти 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція) 

шляхом викладення їх у новій редакції згідно додатків 1 та 2 до даного рішення.   

        

3. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту  Мукачівської 

міської ради Катерині Кришінець-Андялошій подати схвалений проєкт внесення 

змін до Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки (нова редакція) на розгляд Мукачівській міській раді. 
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        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Юлію 

Тайпс. 
 

 

 

Міський голова                                                               Андрій БАЛОГА 
 


