
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

__ сесія __-го скликання 

РІШЕННЯ 
 
___________                      Мукачево                                    №___ 
 
 
Про 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 22.12.2020р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки» 
 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 23.11.2021 р. № 470 «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», рішення позачергового засідання 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.11.2021 р. №…  «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», розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів - 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 8.11.2021 р. № 10777/01-
39/46-21, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 
від 11.11.2021 р. № 634/01-08, від 18.11.2021 р. № 649/01-08, від 23.11.2021 р. № 
661/01-08, управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради від 22.11.2021 р. № 1117/0/9-21/, управління міського господарства 
Мукачівської міської ради від  №      , управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради від 25.10.2021 р. №  10166/01-39/46-21, від 



23.11.2021 р. № 2021/0/74-21, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол №     від     ), керуючись п.22 ч.1 ст.26, 
ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести зміни 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) внести зміни 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; 

2) внести зміни до додатку 3 Програми 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 1517441, коду типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7441, коду 
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0456 у колонці 
5 змінити назву об’єкту:  

з «Реконструкція шляхопроводу по вулиці Матросова у м. Мукачево» 
на «Реконструкція шляхопроводу по вулиці Масарика Томаша у м. 

Мукачево» Коригування ; 
3) внести зміни до додатку 3 Програми 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 1517330, коду типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7330, коду 
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 
5 змінити назву об’єкту:  

з «Будівництво громадської вбиральні модульного типу по вул. 
Молодіжна у с. Горбок» 

на «Будівництво громадської вбиральні по вул. Молодіжна у с. Горбок 
Мукачівської ТГ» . 

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення 13-ї позачергової сесії 



Мукачівської міської ради 8-го скликання від 09.09.2021 р. № 512 «Про 
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 22.12.2020р. № 110 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки», рішення 
15-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 30.09.2021 р. № 553 
«Про 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 22.12.2020р. № 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 1517441, коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 7441, коду функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0456 у колонці 5 змінити назву об’єкту:  

з «Реконструкція шляхопроводу по вулиці Матросова у м. Мукачево» 
на «Реконструкція шляхопроводу по вулиці Масарика Томаша у м. 

Мукачево» Коригування . 
3. Внести зміни в додаток 2 до рішення 17-ї сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 28.10.2021 р. № 603 «Про 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 22.12.2020р. № 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 1517330, коду типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7330, коду 
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 
5 змінити назву об’єкту:  

з «Будівництво громадської вбиральні модульного типу по вул. 
Молодіжна у с. Горбок» 

на «Будівництво громадської вбиральні по вул. Молодіжна у с. Горбок 
Мукачівської ТГ» . 

4. В іншій частині рішення 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» залишити без змін. 

5. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів 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» з урахуванням усіх змін та 
доповнень. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


	РІШЕННЯ

