
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

17 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 жовтня 2021           м.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, згідно листів виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 04.10.2021 №98, від 06.10.2021 №102, від 

18.10.2021р. №106, від 21.10.2021 №109, та №110,  від 27.10.2021 №115, 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради від 

26.10.2021р. №1005/01-32, управління будівництва та інфраструктури 

Мукачівської міської ради від 26.10.2021р. №591/01-08, №593/01-08, управління 

міського господарства Мукачівської міської ради від 22.10.2021 №972/21/01-06, 

фінансового управління Мукачівської міської ради  від 26.10.2021р. №04/01-

12/538, управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради від 

04.10.2021 №108/01-17, від 20.10.2021 №117/01-17, від 25.10.2021 №118/01-17, 

від 26.10.2021 №120/01-17 та №1800/01-19, відповідно до статей  23, 78 

Бюджетного кодексу України, розпорядження Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 25.10.2021р. № 899 «Про розподіл додаткового обсягу субвенції 

з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я у 2021 році», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №3 від  27.10.2021 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 доходів бюджету Мукачівської міської  

територіальної громади на  2021 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2. Затвердити розподіл видатків бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.  

3. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 3 цього рішення. 

4. 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 4 до цього рішення. 



5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

6. 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 6 цього рішення 

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2021 

році згідно з додатком 7 цього рішення.  

8. 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 8 

цього рішення. 

9. Затвердити додаток 1 «Доходи 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 9 до рішення). 

10. 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 10 до рішення).  

11. Затвердити додаток 5 «Міжбюджетні трансферти 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 11 до рішення). 

12. Затвердити зміни бюджетних призначень по загальному фонду (у 

межах загального обсягу) по головному розпоряднику коштів місцевого 

бюджету/відповідальному виконавцю - Управління міського господарства  

Мукачівської міської ради, а саме: 

 КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»: 

зменшити бюджетні призначення, видатки споживання, по КЕКВ 2240 

«Заробітна плата» в сумі 32 000,00 грн; 

відповідно збільшити бюджетні призначення, видатки споживання, по 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 7 000,00 грн.,  КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» в сумі 25 000,00 грн. 

13. 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 

головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 

виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 



ради, по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету 1517340, коду типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 7340, коду  функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 5 змінити назву об’єкту:  

 з «Реставрація  "Адмінбудинок" (охоронний № 23-Зк) пам'ятка архітектури 

місцевого значення за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. 

Пушкіна, 2/ пл. Духновича Олександра, 2»  

 на «Реставрація  "Адмінбудинок" (охоронний № 26-Зк) пам'ятка архітектури 

місцевого значення за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. 

Пушкіна, 2/ пл. Духновича Олександра, 2». 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 
 


