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26.01.2021                                         Мукачево                                                   № 25 
 
 
 

Про схвалення внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої 
рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 
від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та 
основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки» 
 
 
 Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів – 
управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 
13.01.2021 р. № 13/01-08, 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 внесення змін до рішення 3 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки», а саме: 

 1.1 у додатку 3 «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» до 
Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю: 

1.1.1 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»; 

1.1.2 управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради: 

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 0443 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 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». 

2. Начальнику відділу економіки Мукачівської міської ради  
М.Дерев’яник подати схвалений проєкт внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» на розгляд Мукачівській міській раді. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р.Федіва. 
 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 
 


