
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про внесення змін до рішення 2-ї позачергової  

сесії  8- го скликання Мукачівської міської ради 

 від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення  

місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2020 році» 

 

 

Розглянувши пропозиції управління будівництва та інфтаструктури 

Мукачівської міської ради від 19.10.2021 №577/01-08 та управління міського 

господарства Мукачівської міської ради від 21.10.2021 №967/21/01-06, з метою 

залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку Мукачівської 

міської територіальної громади, відповідно до статей 16, 74 Бюджетного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 16.02.2011 р. №110 

«Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), 

наказу Міністерства фінансів України від  05 листопада 2020 № 674 «Про 

погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Мукачівською 

міською об’єднаною територіальною громадою у 2020 році», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту Мукачівської 

міської ради (протокол №   від ___ 2021 р.), керуючись  п.23, п. 26 ч.1 ст. 26, ч.1 

ст. 59 та ч. 1 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 2-ї позачергової сесії  8- го скликання 

Мукачівської міської ради від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення 

місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році», а саме: підпункт 4.4 пункту  4  рішення 

викласти в наступній редакції «Строк запозичення – 24 місяці з періодом 

вибірки траншів кредитної  лінії до 07 липня 2022 року.». 

2. В іншій частині рішення 2-ї позачергової сесії  8 - го скликання 

Мукачівської міської ради від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення 

місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році» залишити без змін. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Ростислава Федіва та постійну комісію з питань бюджету та регламенту 

Мукачівської міської ради. 

 

 

Міський голова                              Андрій БАЛОГА       

 

 

 

 

 


