
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2044 

 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
07507000000    
 (код бюджету) 
 

Розглянувши пропозиції головних розпорядників коштів міського 
бюджету, відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. №822-IX, Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.09.2020 р. №544 «Про затвердження Змін до бюджетної 
класифікації», розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 18.09.2020 р. №544 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік»,   враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №93 від 23.09.2020 р.), 
керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити зміни до доходів бюджету Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на  2020 рік згідно з додатком 1 до цього 
рішення. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2020 
рік згідно з додатком 2 до цього рішення.   

3. Затвердити  зміни до джерел фінансування міського бюджету на 
2020 рік згідно з додатком 3 цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів міського бюджету  на 
2020 рік  згідно з додатком 4 цього рішення. 

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з 
додатком 5 цього рішення. 

6. Затвердити зміни на 2020 рік до розподілу коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального 
ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами  у 2020 році згідно з додатком 6 цього рішення. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


7. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм  у 2020 році згідно з додатком 7 
цього рішення. 

8. Внести зміни до рішення 77-ї сесії 7-го скликання Мукачівської 
міської ради від 23 квітня  2020 року № 1881 "Про внесення змін до бюджету 
Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у додатку 
7 по головному розпоряднику коштів міського бюджету/відповідальному 
виконавцю – відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради по 
коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
1517330, коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 7330, коду  функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету 0443, а саме: 

8.1.  у колонці 4 змінити найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету: 

з «Будівництво  інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності», 

на «Будівництво  інших об'єктів  комунальної власності». 
8.2. у колонці 5 змінити назви об’єктів: 
з «Економічне обгрунтування реалізації проекту  "Реконструкція ММКП 

"Міжнародний аеропорт Мукачево""», 
на «Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по площі 

Духновича, 2 в м. Мукачево». 
9. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку 
Мукачівської міської ради. 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
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