
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1881 

 
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 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, 
розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 13.04.2020р. 
№211 «Про розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 2020 році», 
враховуючи висновок фінансового управління Мукачівської міської ради «Про 
обсяг залишку коштів міського бюджету» №02/01-12/165 від 06.04.2020 р. , 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №84 від 22.04.2020 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 розподілу видатків міського бюджету на 2020 
рік згідно з додатком 2 до цього рішення.   

3. Затвердити  зміни до джерел фінансування міського бюджету на 
2020 рік згідно з додатком 3 цього рішення.  

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

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 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни на 2020 рік до розподілу коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального 

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


ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами  у 2020 році згідно з додатком 7 цього рішення. 

8. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм  у 2020 році згідно з додатком 8 
цього рішення та по головних розпорядниках коштів міського 
бюджету/відповідальних виконавців замінити найменування 
місцевої/регіональної програми, дату та номер документа, яким затверджено 
місцеву регіональну програму: 

– управління міського господарства Мукачівської міської ради:   
 з «Програма розвитку житлово-комунального господарства 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
затвердженої рішенням  сесії   № 1672 від  05.12.2019р.    
 на «Програма розвитку житлово-комунального господарства  
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій 
редакції», затвердженої рішенням  сесії  № 1778 від 23.01.2020 р. 

– відділу хорони здоров’я Мукачівської міської ради:   
з  «Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та 
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 
затвердженої рішенням  сесії  №1656  від 05.12.2019 р.    

на «Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та 
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція)», затвердженої рішенням  сесії  № 1869 від 23.04.2020 р. 

9. Внести зміни до рішення 76-ї сесії 7-го скликання Мукачівської 
міської ради від 26 березня  2020 року № 1867 "Про внесення змін до бюджету 
Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", а саме: 

9.1. Доповнити пунктом 5-1 наступного змісту: 
«5-1. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення» згідно з додатком 9 цього рішення. 
9.2. Пункт 6 викласти в наступній редакції: 
«6. Додатки № 1- 6  до цього рішення є його невід’ємною частиною». 
9.3. У додатку 4 по головному розпоряднику коштів міського 

бюджету/відповідальному виконавцю – управління міського господарства 
Мукачівської міської ради по коду програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 1217330, коду типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7330, коду  
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 
5 змінити назви об’єктів: 

з «Будівництво спортивного майданчику для воркауту по вул. 
Росвигівська, 26 у м.Мукачево», 



на «Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по вул. 
Росвигівська, 26 у м. Мукачево». 

10. Додатки № 1-9  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку 
Мукачівської міської ради. 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
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