
  
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

16 позачергова сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 
 

_________________                       Мукачево                                 № _____ 
 

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 виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 04.10.2021 №101, фінансового 
управління Мукачівської міської ради  від 04.10.2021р. №04/01-12/480, 
управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 
05.10.2021р. № 546/01-08, управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської рад від 07.10.2021 №924/01-32 відповідно до статей        
23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради (протокол №___ від 
___.10.2021 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 витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2021 
році згідно з додатком 3 цього рішення.  

4. 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 4 до рішення).  

5. 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, а саме: 

 КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»: 
зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 15 394,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» в сумі 3 317,00 грн.; 

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 18 711,00 грн. 
 КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»: 

зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» в сумі 80 760,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» в сумі 17 594,00 грн.; 

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 98 354,00 грн. 

КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами»: 

зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» в сумі 5 347,0 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» в сумі 871,00 грн.; 

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 6 218,00 грн. 

6. Внести такі зміни в додаток 3 до рішення 9-ї сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 27 травня 2021 року №371 "Про внесення змін 
до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік", додаток 
7 до рішення 11-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29 липня  
2021 року №458 "Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік", додаток 7 до рішення 13-ї позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 09 вересня 2021 року №513 
"Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021 рік", додаток 6 до рішення 15-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 30 вересня  2021 року №555 "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 1517321, 
коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 7321, коду  функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету 0443 у колонці 5 змінити назву об’єкту:  
 з «Реконструкція Мукачівської гімназії № 15 під старшу школу по вул. 
Лермонтова Михайла,12 в м. Мукачево»  
 на «Реконструкція Мукачівської гімназії № 15 Мукачівської міської ради 
Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 12 та 



Мукачівського закладу дошкільної освіти № 14 Мукачівської міської ради 
Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 10 під ліцей». 

7. Внести такі зміни в додаток 7 до рішення 13-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 09 вересня 2021 року №513 "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 в колонці 1 цифри «1217441» 
замінити   на цифри «1517441». 

8. Внести такі зміни в додаток 6 до рішення 15-ї сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 30 вересня  2021 року № 555 "Про внесення 
змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік", по 
рядку за назвою «Усього» у колонці 9 цифру «12 397 400» замінити   на цифру 
«12 827 400». 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 


	РІШЕННЯ

