
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019                        Мукачево    №1633 
 
Про внесення змін до рішення Нижньокоропецької 
сільської  ради від 21 грудня 2018р. №194 
«Про Нижньокоропецький сільський бюджет     
на 2019 рік» (зі змінами від 28 лютого 2019 року  
затвердженими рішенням №202,     
від 14 березня 2019 року затвердженими рішенням №212, 
від 09 квітня 2019 року затвердженими рішенням №213, 
від 06 травня 2019 року затвердженими рішенням №223, 
від 22 серпня 2019 року затвердженими рішенням №1476, 
від 26 вересня2019 року затвердженими рішенням №1523, 
від 31 жовтня 2019 року затвердженими рішенням №1572 
 

Відповідно до абз. 3 ч.4 ст. 8-3 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу 
України, враховуючи висновок Нижньокоропецької сільської ради від 14.11. 
2019 року№01/4 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду 
Нижньокоропецького сільського бюджету за січень – жовтень 2019 року станом 
на 01.11.2019 року», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №76 від 
27.11.2019 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 обсягу доходів Нижньокоропецького сільського 
бюджету на 2019 рік  згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2. Затвердити зміни до розподілу видатків Нижньокоропецького 
сільського бюджету на 2019 рік за головним розпорядником коштів (в межах 
змін до обсягів доходу сільського бюджету, що утворилися на 01.11.2019 р.) 
згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити в новій редакції додаток №3 до рішення 
Нижньокоропецької сільської ради від 21 грудня 2018 року № 194 «Про 
Нижньокоропецький сільський бюджет на 2019 рік», згідно з додатком 3 до 
цього рішення. 

4. Додатки № 1-3  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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


