
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

--- сесія __-го скликання 

                                                   РІШЕННЯ 
 

___________                    Мукачево                                 №___ 
 

 
Про внесення змін до рішення 2-ї позачергової сесії  Мукачівської міської 

ради 8- го скликання від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення 
місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2020 році» 
 

З метою залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до статей 16, 74 
Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 
16.02.2011 р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих 
запозичень» (зі змінами), 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», листа Міністерства  фінансів України від 22.12.2021р. 
№12040-08-6/40010 «Про погодження зміни істотних умов запозичення», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
Мукачівської міської ради (протокол №   від ___ 2021 р.), керуючись  п.23, п. 26 
ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ч. 1 статті 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення 2-ї позачергової сесії  Мукачівської 
міської ради 8- го скликання від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення 
місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади у 2020 році», а саме: 

1.1 Пункт 2 рішення після словосполучення «по вул. Духновича, 93 в м. 
Мукачево»  доповнити словами: «, Будівництво спортивного залу та 
благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. 
Мукачево, Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево». 

1.2 Підпункт 4.2 пункту  4  рішення викласти в наступній редакції 
«Розмір запозичення (основна сума боргу) та валюта запозичення – 
92 989 473,00 (Дев’яносто два мільйони дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч 
чотириста сімдесят три) гривні, в тому числі: у 2020 році – до 26 277 810,18 
(Двадцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч  вісімсот десять гривень 18 
копійок) гривень. 



1.3 Словосполучення «Мукачівська міська об’єднана  територіальна 
громада» у всіх відмінках замінити на словосполучення «Мукачівська міська 
територіальна громада». 

2.  В іншій частині рішення 2-ї позачергової сесії  Мукачівської міської 
ради 8 - го скликання від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення місцевого 
запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади у 2020 році» залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради (Федів Р.Є.) та постійну комісію з питань бюджету та регламенту 
Мукачівської міської ради. 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 


	РІШЕННЯ

