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Р І Ш Е Н Н Я

29 квітня 2021          Мукачево №331
� � � � 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік
07507000000   

 (код бюджету)

З метою приведення бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади у відповідність до бюджетної класифікації відповідно до наказу 
Міністерства фінансів України від 14 квітня 2021 року № 214 «Про внесення 
змін до Класифікації доходів бюджету», розглянувши пропозиції головних 
розпорядників коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
відповідно до листів: управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради від 23.04.2021р. №339/01-32, 338/01-32, 340/01-32,  
управління міського господарства Мукачівської міської ради від 12.04.2021р. 
№287/21/01-06, від 15.04.2021р. №318/21/01-06, від 27.04.2021р. 
№383/21/01-06, від 28.04.2021р. №385/21/01-06, управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради від 28.04.2021р. №220/01-08, 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 01.04.2021 №22,  від 
23.04.2021 №32,  від 28.04.2021 №33,  №34, №36  відповідно до статей 14, 23, 
78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок фінансового 
управління Мукачівської міської ради «Про обсяг залишку коштів місцевого 
бюджету» №02/01-12/151 від 01.04.2021 р., та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №6 від  28.04.2021 
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 фінансування бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 1 цього рішення.

2. Затвердити спрямування залишку коштів бюджету, що склався на 
01.01.2021 року за головними  розпорядниками  коштів бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2 до цього 
рішення.  

3.   Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік  згідно з додатком 3 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942


до цього рішення.
4. Затвердити зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію,  реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році 
згідно з додатком 4 цього рішення.

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2021 
році згідно з додатком 5 цього рішення.

6. Затвердити додаток 3 «Розподіл видатків  бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади  на 2021 рік» до рішення 3 -ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 № 111 «Про бюджет 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» в новій редакції 
(додаток 6 до рішення).

7. Затвердити  зміни до розподілу коштів цільового фонду, утвореного 
органами місцевого самоврядування за напрямками використання бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади  у 2021 році згідно з додатком 7 
цього рішення.

8. Внести такі зміни у додаток 1 до рішення 3-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22 грудня  2020 року №111 "Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік", а саме:

позицію :
«

22080400 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальний власності

»
Замінити позицією:
«

22080400 Надходження від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальний власності

».
9. Внести такі зміни в додаток 4 до рішення 5-ї сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 02 березня  2021 року №254 " Про внесення змін до 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік " по 
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1516030, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 6030, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0620 у колонці 5 в назві об'єкту  
«Капітальний ремонт  внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна, 1, 1А у м. 



Мукачево» після слова «Мічуріна» доповнити словом «Івана».
10. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


