
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  4 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 січня 2021            Мукачево     №189 

 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської  
територіальної громади на 2021 рік 
07507000000    
 (код бюджету) 
 

З метою приведення бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади у відповідність до бюджетної класифікації та розпису бюджету, 
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 „Про 
внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету”, наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2020 № 
827 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 
2011 року № 11”, враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади: управління будівництва 
та інфраструктури Мукачівської міської ради від 13.01.2021р. № 14/01-08, 
управління освіти, молоді та спорту лист від 25.01.2021р. №40/01-23, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №3 від  27.01.2021 р.), керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу 
України, 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 розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік  згідно з додатком 1 
до цього рішення 

2. Внести такі зміни в додатки до рішення 3-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22 грудня  2020 року №111 "Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік": 

2.1.  У додатку 1 «Доходи бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на  2021 рік»:                                                                                                           
 
позицію : 
« 

             » 
викласти у такій редакції : 

13030000 Рентна плата за користування надрами 



« 

             »; 
позицію : 
« 

             » 
викласти у такій редакції : 
« 

»; 
 
позицію : 
« 

             » 
 
викласти у такій редакції : 
« 

             »; 
2.2.  У додатку 3 « Розподіл видатків  бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади  на 2021 рік»: 
2.2.1 по головних розпорядниках коштів місцевого 

бюджету/відповідальних виконавцях: 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради по коду програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210000 у колонці 16 
цифру «115 534 397» замінити на цифру «111 264 397»; 

Фінансове управління Мукачівської міської ради:  
по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету 3700000 та 3710000 у колонці 6 цифру «32 989 001» замінити на 
цифру «43 214 234», у колонці 9 вилучити цифру  «10 325 233» ; 

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 3718600, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 8600, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0170 у колонці 6 відобразити цифру 
«10 325 233», відповідно вилучивши цифру «10 325 233»  у колонці 9; 

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 3718710, коду типової програмної класифікації видатків та 

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 
значення 

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення  

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших  корисних копалин загальнодержавного значення  

18000000 Місцеві податки 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (переховуються) 
згідно з Податковим кодексом України 



кредитування місцевого бюджету 8110, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0133 у колонці 6 вилучити цифру «100 000»; 

2.2.2  по рядку за назвою «Разом видатків» у колонках 6 та 9 цифри 
«813 857 548» та «103 910 232» замінити відповідно  на цифри «824 082 781» та 
«93 584 999». 

2.3.  У додатку 4 «Кредитування бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади 2021 році»: 

2.3.1  в колонці 1 по відповідальному виконавцю  Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради цифру  «1200000» замінити на 
цифру «1210000» 

2.3.2 по головних розпорядниках коштів місцевого 
бюджету/відповідальних виконавцях: 

Фінансове управління Мукачівської міської ради по кодах програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 3700000, 3710000, 
3718832 в колонках 10 та 12  відобразити відповідно цифри «-73 464» 
вилучивши в колонках 6 та 8 відповідно цифри «-73 464»;  

Управління міського господарства Мукачівської міської ради: 
 по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету 1200000, 1210000, 1218831 в колонках 6 та 8  відобразити відповідно 
цифри «73 464» вилучивши в колонках 10 та 12 відповідно цифри «73 464»;  

2.3.3  по рядку за назвою «Всього»: 
у колонках 6 та 8 цифри «-73 464» замінити відповідно  на цифри «73 464»,   
у колонках 10 та 12 цифри «73 464» замінити відповідно  на цифри «-73 464». 

2.4  У додатку 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік»: 
2.4.1 після рядка за назвою « І. Трансфети до загального фонду 

бюджету» додати рядки наступного змісту: 
 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 246 832 700 

9900000000 Державний бюджет 246 832 700 
 
2.4.2 у колонці 3 рядків за назвою «УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому 

числі:» та «загальний фонд»  цифри «12 263 600» замінити відповідно на цифри 
«259 096 300» . 

2.5  у додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію,  реставрацію, капітальний ремонт 
об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році»  по 
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю: 

2.5.1 управління міського господарства Мукачівської міської ради по 
коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
1217310, коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 7310, коду  функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету 0443 у колонці 4 змінити словосполучення з 



«Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства» на «Будівництво 
об'єктів житлово-комунального господарства» 

2.5.2 управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради: 

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1516030, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 6030, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0620 у колонці 5 в назві об’єкту  
«Капітальний ремонт  внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна, 1, 1А у м. 
Мукачево» після слова «Мічуріна» доповнити словом «Івана». 

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1517310, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7310, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0444 у колонці 5 відобразити назву об’єкту 
«Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної насосної 
станції на розі Підгородська - Дем'яна  Бідного (Поневача Юлія) у                      
м. Мукачево»; 

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1517310, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7310, у колонці 3 замінити цифру  «0444»  на 
«0443». 

3. Затвердити додаток 3 «Розподіл видатків  бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади  на 2021 рік» до рішення міської ради від 
22.12.2020 № 111 «Про бюджет Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021 рік» в новій редакції. (додаток 2 до рішення). 

4. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради 
 

 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
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