
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  2 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 грудня 2020            Мукачево     №31 

 
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, наказу 
Міністерства фінансів України від  05 листопада 2020 № 674 «Про погодження 
Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Мукачівською міською 
об’єднаною територіальною громадою у 2020 році» розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.10.2020 р. №628 «Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» від 02.11.2020 р. №652 «Про 
розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою короновірусом SARS-CoV-2», враховуючи висновок фінансового 
управління Мукачівської міської ради «Про обсяг залишку коштів місцевого 
бюджету» №02/01-12/435 від 27.11.2020 р.,  враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 від  02.12.2020 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 джерел фінансування міського бюджету на 
2020 рік згідно з додатком 2 цього рішення. 

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2020 
рік згідно з додатком 3 до цього рішення.   

4. Затвердити спрямування залишку коштів міського бюджету, що 
склався на 01.01. 2020 року за головними  розпорядниками  коштів міського 
бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.  

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


5. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів міського бюджету  на 
2020 рік  згідно з додатком 5 цього рішення. 

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з 
додатком 6 цього рішення. 

7. Затвердити зміни 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 додатками 7 та 7.1 цього рішення. 

8. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм  у 2020 році згідно з додатком 8 
цього рішення. 

9. Визначити межу запозичень у 2020 році у розмірі 92 989 473 
(Дев’яносто два мільйони дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста 
сімдесят три) гривні, що включає вибірку траншів кредиту АТ 
«УКРЕКСІМБАНК» у 2020 році – до 70 335 963 (Сімдесят мільйонів триста 
тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) гривні, у 2021 році – до 
22 653 510 (Двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот десять) 
гривень. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади станом на 31 грудня 2020 року у 
сумі 70 335 963 (Сімдесят мільйонів триста тридцять п’ять тисяч дев’ятсот 
шістдесят три). 

10. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України 
надати право начальнику фінансового управління Мукачівської міської ради в 
межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві внутрішні 
запозичення. 

11. Затвердити додаток 1 «Доходи бюджету Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на  2020 рік» до рішення міської ради від 
05.12.2019 № 1684 «Про бюджет Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» в новій редакції згідно з додатком 9 до 
цього рішення. 

12. Затвердити додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2020 
рік» до рішення міської ради від 05.12.2019 № 1684 «Про бюджет Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» в новій редакції згідно з 
додатком 10 до цього рішення. 

13. Затвердити додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету  на 
2020 рік» до рішення міської ради від 05.12.2019 № 1684 «Про бюджет 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» в новій 
редакції згідно з додатком 11 до цього рішення. 

14. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
15. 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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