
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 71 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1743 
  
 
 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
міста Мукачева на 2019 рік, затвердженої рішенням 51 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Мукачева на  
2019 рік” 
 
 Відповідно до рішення позачергового засідання виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від  26.12.2019 р.  № 425 “Про схвалення внесення 
змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 
рік, затвердженої рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік”, розглянувши звернення 
головних розпорядників бюджетних коштів – відділу капітального будівництва 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 26.12.2019 р. № 663/01-08, 
управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.12.2019 року № 1883/01-19, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №79 від 26.12.2019 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 додатку 3 Програми економічного і соціального 
розвитку міста Мукачева на 2019 рік, затвердженої рішенням 51 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” 
згідно додатку 1  до цього рішення. 
 2. Затвердити зміни бюджетних призначень по загальному фонду (у 
межах загального обсягу) по головному розпоряднику коштів місцевого 
бюджету/відповідальному виконавцю – Управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по 
КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку» за місцевою програмою «Фінансування видатків на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального  
користування та на відшкодування компенсаційних  виплат по пільгах за  
 
 



абонентну плату», затвердженою рішенням Мукачівської міської ради від 
27.06.2019 р. №1411 (зі змінами): 

зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2730 
«Інші виплати населенню» в сумі 1 623,35 грн.; 

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1 623,35 грн.  
 3. В іншій частині рішення 51 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року № 1267 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” залишити без змін. 
 4. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 
рік, затвердженої рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” з урахуванням усіх змін та 
доповнень. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 


