
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 72 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.01.2020     Мукачево     №1780 

 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
 
07507000000    
 (код бюджету) 

 
 

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
наказ Міністерства фінансів України від 16.12.19 № 539 „Про внесення змін до 
наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793”, наказ 
Міністерства фінансів України від 18.12.19 № 545 „Про затвердження Змін до 
бюджетної класифікації” та враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №80 
від 22.01.2020 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 розподілу бюджетних призначень (у межах 

загального обсягу) за головними розпорядниками коштів міського бюджету на 
2020 рік  згідно з додатком 1 цього рішення. 

2. Затвердити зміни на 2020 рік до розподілу коштів бюджету 
розвитку  на здійснення заходів із будівництва, реконструкції,  реставрації та 
капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Привести у відповідність до бюджетної класифікації розпис 
міського бюджету, а саме: 

3.1. Зміни доходів відповідно до бюджетної класифікації (додаток 1 до 
рішення 69-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 року № 1684 «Про бюджет Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»): 

Позицію: 
«25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ», 
Замінити позицією : 
«25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що 



здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна». 

3.2. Зміни видатків відповідно до бюджетної класифікації (додатки 3,6,7 до 
рішення 69-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 року № 1684 «Про бюджет Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік») : 

Позиції: 
« 

1020 0921 
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми  

1100 0960 
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, тетральними, хоровими, 
мистецькими) 

1150 0990 Методичне  забезпечення діяльності навчальних закладів   

7330 0443 
Будівництво  інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 

», 
Викласти в такій редакції : 
« 

1020 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))  

1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми  

1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  

1150 0990 Методичне  забезпечення діяльності закладів освіти 

7330 0443 Будівництво  інших об'єктів комунальної власності 
». 
4. У додатку 6 до рішення сесії від 05 грудня 2019 року № 1684 «Про 

бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
по головному розпоряднику коштів міського бюджету/відповідальному 
виконавцю – управління міського господарства Мукачівської міської ради по 
коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
1216030, коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 6030, коду  функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету 0620 у колонці 5 змінити назви об’єктів: 

з «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. І.Зріні, 
174, 176 у м. Мукачево», 



на «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. І.Зріні, 174, 
176 у м. Мукачево»; 

з «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. 
Фурманова, 6 у м. Мукачево», 

на «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Фурманова, 6 
у м. Мукачево»; 

з «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. 
Великогірна, 10-11, 16 у м. Мукачево», 

на «Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Великогірна, 
10-11, 16 у м. Мукачево»; 

з «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Франка 
Івана, 152 у м. Мукачево», 

на «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Франка Івана, 
152 у м. Мукачево». 

5.  У пункті 14 рішення 69-ї позачергової сесії   Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 05.12.2019 року №1684 «Про бюджет Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» слова «бюджету міста» 
замінити на слова «міського бюджету». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку 
Мукачівської міської ради. 

 
 
Міський голова                                                                                   А. БАЛОГА 


