
 

 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

____ сесія ____скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
             м. Мукачево      № ____ 
 

 
Про внесення змін до рішення 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 28 січня 2021 р. № 186 “Про затвердження лімітів 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними 
установами Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік” 

 
 
Розглянувши листи  в.о. директора КНП «Мукачівська ЦРЛ» (Мирослава 

Гавришко) від 20.10.2021 р. № 3011/01-11, директора КНП «ЦПМСД 
Мукачівської міської територіальної громади» (Мирослави Чубірко) від 
21.10.2021 р. № 1527/01-13, начальника управління освіти, культури, молоді та 
спорту (Катерини Кришінець-Андялошій) від 21.10.2021 р. № 979/01-32, 
відповідно до ч.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, рішення 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 111 “Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”, беручи до 
уваги 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 №  від        р.),  керуючись ст.25 ч.1 ст.59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до додатку до рішення 4 сесії Мукачівської міської ради 8-

го скликання від 28 січня 2021 р. № 186 “Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними установами Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік”, а саме: 

1) по рядку за назвою Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  КНП 
«Мукачівська ЦРЛ» у колонці 5 ліміт споживання природного газу збільшити з 
265,3 тис. куб. м до 340,3 тис. куб. м; 

2) по рядку за назвою Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  КНП 
«ЦПМСД Мукачівської міської територіальної громади» у колонці 5 ліміт 
споживання природного газу збільшити з 22,1 тис. куб. м до 29,3 тис. куб. м; 

3) по рядку за назвою Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради (навчальні заклади) у колонці 5 ліміт споживання природного газу 
збільшити з 709,7 тис. куб. м до 1371,3 тис. куб. м; 



4) по рядку за назвою Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради (навчальні заклади) у колонці 3 ліміт споживання електроенергії 
збільшити з 1712,5 тис. кВт. год. до 2504,5 тис. кВт. год.; 

5) по рядку за назвою Відділ культури Мукачівської міської ради у колонці 
7 ліміт на водовідведення  збільшити з 6,01 тис. куб. м до 9,51 тис. куб. м; 

6) грошові вирази лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках бюджетними установами Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік, що визначені у колонках 4, 6, 8, 9 визнати такими, що 
втратили чинність. 
 2. В іншій частині рішення 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 28 січня 2021 р. № 186 “Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними установами Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік” залишити без змін. 

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

 
 

Міський голова                                        Андрій БАЛОГА 


