
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1834 

 
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, 
враховуючи враховуючи висновок фінансового управління Мукачівської 
міської ради «Про обсяг залишку коштів місцевого бюджету» №02/01-12/71 від 
31.01.2020 р. та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №81 від 
19.02.2020 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 спрямування залишку коштів міського бюджету, що 
склався на 01.01. 2020 року 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 бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів міського бюджету  
згідно з додатком 3 цього рішення. 

4. Затвердити зміни на 2020 рік до розподілу коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з 
додатком 4 цього рішення 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 цього рішення. 

6. В абзаці 2 пп. 3 п. 13 рішення сесії від 05 грудня 2019 року № 1684 
«Про бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік» дату «15 березня 2020 року» замінити на дату «15 березня 2021 року» 

7. Додатки № 1-5  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 



8. 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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