
  
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27.07.2021                        Мукачево                                                 № 279 
 
 

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» 
 
 Враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів – 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради від 
21.07.2021 р. № 593/01-32, управління міського господарства Мукачівської 
міської ради від 27.07.2021 р. № 680/21/01-06, від 27.07.2021 р. № 678/21/01-06, 
від 22.07.2021 р. № 662/21/01-06, від 14.07.2021 р. № 633/21/01-06, від 
07.07.2021 р. № 605/21/01-06, виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 27.07.2021 р. № 67, від 26.07.2021 р. № 64, управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради від 27.07.2021 р. № 396/01-08, від 
27.07.2021 р. № 394/01-08, від 26.07.2021 р. № 390/01-08, керуючись пп.1 п.«а» 
ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 
 1. Схвалити 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», а саме: 

1.1. Внесення змін 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 згідно додатків 1 та 2 до цього 
рішення відповідно; 



 1.2. Внесення змін в додаток 3 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» по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1517324, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7324, коду функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 5 змінити згідно експертного 
звіту назву об’єкту: 
 з «Капітальний ремонт приміщень під молодіжний центр «Студіо» по пл. 
Кирила і Мефодія, 30 в м. Мукачево»  
 на «Капітальний ремонт частини приміщень будівлі по пл. Кирила і 
Мефодія, 30 в м. Мукачево». 
 
 2. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 20.07.2021 р. № 275 «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»: 
 по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління міського господарства Мукачівської міської ради 
замінити найменування місцевої/регіональної програми 

з «Програма реформування та підтримки каналізаційного господарства на 
території Мукачівської міської територіальної громади  на 2020 - 2022 роки».    

на «Програма реформування та підтримки водопровідного та 
каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 
громади  на 2020 - 2022 роки».; 
 у колонці 8 цифру «180 000,00» замінити на цифру «-170 000,00»; 
 3. Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 20.07.2021 р. № 275 «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»: 
по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 



ради у колонці 7: рядки 2,3 цифри «4 208165,00» замінити на цифри «4 
594 165,00»; рядок 6: цифру «2 771 411,00» замінити на цифру «3 157 411,00». 

4. Начальнику відділу економіки Мукачівської міської ради  
М.Дерев’яник подати схвалений проєкт 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» на розгляд Мукачівській міській раді. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р.Федіва. 
 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 


