
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №371

Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік
07507000000   

 (код бюджету)

Розглянувши пропозиції головних розпорядників коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади відповідно до листів: управління 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради від 30.04.2021р. 
№368/01-32, від 13.05.2021р. №400/01-32, 399/01-32, від 20.05.2021 р.    
№433/01-32, №434/01-32, 436/01-32, управління міського господарства 
Мукачівської міської ради від 13.05.2021р. №414/21/01-06, від 21.05.2021р. 
№445/21/01-06, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської 
міської ради від 12.05.2021р. №240/01-08, від 13.05.2021 №245/01-08, від 
20.05.2021р. №251/01-08, №253/01-08, від 21.05.2021р. №255/01-08, від 
24.05.2021р. № 258/01-08, виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
13.05.2021 №42, 43, від 20.05.2021р. №44  відповідно до статей 23, 78 
Бюджетного кодексу України, враховуючи протоколи технічної ради від 
13.05.2021р. №24/2021, №25/2021 від 20.05.2021р. №29/2021 та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №8 
від  21.05.2021 р.; протокол №9 від  26.05.2021 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 зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік  згідно з додатком 2 
до цього рішення.

3. 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 3 цього рішення.



4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2021 
році згідно з додатком 4 цього рішення.

5. 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 5 до рішення).

6. Затвердити зміни бюджетних призначень по загальному фонду (у 
межах загального обсягу) по головному розпоряднику коштів місцевого 
бюджету/відповідальному виконавцю - Управління освіти, культури, молоді та 
спорту  Мукачівської міської ради, КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме:

зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 18 880,00 грн;

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 18 880,00 грн.

7. Внести такі зміни в додаток 6 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" 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  назву об'єкту:

 з «Будівництво спортивного майданчику в парку «Центральний» у м.
Мукачево» 

на «Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. 
Мукачево».

8. Внести такі зміни в додаток 4 до рішення 6-ї сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 25 березня  2021 року №293 " 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 1517310, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7310, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 замінивши  назву об'єкту:

 з «Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної 
насосної станції на розі вулиць Підгородська - Дем'яна  Бідного (Поневача 
Юлія) у м. Мукачево» 

на «Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної 



насосної станції на розі вулиць Підгородська - Дем'яна  Бідного (Поневача 
Юлія) у м. Мукачево. Коригування».

9. Внести такі зміни до додатків 2,5 рішення 8-ї сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 29 квітня  2021 року №331 " Про внесення змін до 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік " по 
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю  виконавчому комітету Мукачівської міської ради по коду 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0219800, 
в рядку 3 колонки 2 змінити код типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету з «0180» на «9800», 

10. Додатки № 1-5 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


