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25.06.2020     Мукачево     №1953 
 
 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки» 
 

Відповідно до рішення позачергового засідання виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 24.06.2020 р. №238    «Про схвалення внесення 
змін до Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 
2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки», розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів – 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.06.2020 р. № 38, від 
24.06.2020 р. № 39, від 24.06.2020 р. № 40, управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради від 24.06.2020 р. № 371/01-32, від 24.06.2020 р.  
№ 372/01-32, від 24.06.2020 р. № 373/01-32, від 24.06.2020 р. № 374/01-32, 
управління міського господарства Мукачівської міської ради від 23.06.2020 р. 
№ 444/21/01-12, від 23.06.2020 р. № 445/21/01-12, від 24.06.2020 р. № 453/21/01-
12, відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради від 23.06.2020р. 
№ 264/01-08, відділу культури Мукачівської міської ради від 23.06.2020 р.  
№ 210/19, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №87 від 24.06.2020 р.), 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до додатків 2 та 3 Програми економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 



позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р.  
№ 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки 
розвитку на 2021-2022 роки» згідно додатків 1 та 2 до цього рішення 
відповідно. 

2. Привести у відповідність до бюджетної класифікації розпис видатків 
міського бюджету відповідно до бюджетної класифікації, а саме в додатках: 

2 до Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням 69 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року № 1683 
«Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 
2021-2022 роки», 

1 до рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 року №1833 «Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрямки розвитку на 2021-2022 роки», 

1 до рішення 75 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 17.03.2020 року №1839 «Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки», 

1 до рішення 76 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
26.03.2020 року №1866 «Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрямки розвитку на 2021-2022 роки», 

 1 до рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.04.2020 року №1880 «Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрямки розвитку на 2021-2022 роки», 



1 до рішення 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
21.05.2020 року № 1908 «Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрямки розвитку на 2021-2022 роки»: 

Позицію: 
« 
4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
», 
Викласти в такій редакції : 
« 

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

». 
 
3. В іншій частині рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської 

ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки» залишити без 
змін. 

4. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 
2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки» з урахуванням усіх змін та доповнень. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 


