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25 березня 2021          Мукачево №

� � � � Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020р. № 110 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 23.03.2021 р. № 112 «Про схвалення внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки», рішення позачергового засідання 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.03.2021 р. № 117  «Про 
схвалення внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки 
розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки», розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів  
управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 
22.03.2021 р. № 142/01-08, від 22.03.2021 р. № 135/01-08, від 22.03.2021 р. № 
140/01-08, управління міського господарства Мукачівської міської ради від 
11.03.2021 р. № 185/21/01-12, від 22.03.2021 № 235/21/01-06, лист голови 
комісії з реорганізації відділу культури Мукачівської міської ради (І.Калій) від 
09.03.2021 р. № 78/19, рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-
го скликання від 22.12.2020 р. № 138 «Про реорганізацію відділу культури 
Мукачівської міської ради», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол №5 від  24.03.2021 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 Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки 
розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки», а саме:

1.1. Внести зміни до додатків 2 та 3 Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки» згідно додатків 1 та 2 до цього рішення відповідно.

1.2. Внести зміни до додатку 3 Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки» по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради, по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1517330, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7330, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 замінивши  назви об'єктів:

 з «Будівництво спортивного майданчика по вул. Берегівська, 28 у м. 
Мукачево» 

на «Будівництво дитячого майданчика по вул. Берегівська, 28 у м. 
Мукачево»;

з «Будівництво спортивного майданчика по вул. Закарпатська,6-8; 
Сороча,106 у м. Мукачево»

на «Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. 
Закарпатська, 6-8; Сороча,106 у м. Мукачево»;

з «Будівництво дитячого майданчика по вул. Руська, 50 у м. Мукачево»
на «Будівництво дитячого майданчика по вул. Руська, 50  Свято-

Михайлівська, 51 у м. Мукачево».
2. Внести зміни до додатку 2 до рішення 5 сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 02.03.2021 р. № 252 «Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, 



затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 22.12.2020р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» по головному розпоряднику коштів 
місцевого бюджету/відповідальному виконавцю управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради:

2.1 по коду програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 1517325, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7325, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 по об'єкту «Капітальний ремонт 
будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево»  в т.ч. за 
рахунок коштів місцевого запозичення цифру «1 228 364,53» замінити на   «1 
228 367,53».

2.2  по коду програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 1517330, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7330, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 замінивши  назви об'єктів:

з «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича Олександра 
та Ринкова»

на «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича 
Олександра та Ринкова у м. Мукачево»;

з «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича Олександра 
- вул. Миру - пл. Кирила і Мефодія»

на «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича 
Олександра - вул. Миру - пл. Кирила і Мефодія у м. Мукачево»;

з «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Берегівська - вул. 26 
Жовтня - вул. Шевченка Тараса»

на «Будівництво кругового руху на перехресті вул. Берегівська - вул. 26 
Жовтня - вул. Шевченка Тараса у м. Мукачево».

3. Внести зміни у преамбулу рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8-
го скликання від 02.03.2021 р. № 252 «Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 22.12.2020р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» в частині зміни дати рішення 
позачергового виконкому Мукачівської міської ради № 75 «Про схвалення 
внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 
2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки» з 



«24.02.2020 р.» на «24.02.2021 р.».
4. В іншій частині рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік 
та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки» залишити без змін.

5. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-
го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» з урахуванням усіх змін та доповнень.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та регламенту. 

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


