
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
19 сесія 8-го скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 _______________         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  відповідно до статей  23, 78 
Бюджетного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради (протокол №___ від 
___.12.2021 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  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2 цього рішення. 
3. Затвердити розподіл видатків бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 3 до 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 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 грудня 2020 р. № 111 «Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» в новій 
редакції (додаток 8 до рішення). 



9. 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 грудня 2020 р. № 111 «Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» в новій 
редакції (додаток 9 до рішення).  

10. 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 10 до рішення). 

11.  
12. Внести такі зміни в додаток 6 до рішення 17-ї сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання від 28 жовтня  2021 року №604 "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 151461, коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету 7461, коду  функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету 0456 у колонці 5 змінити назву об’єкту:  

 з «Будівництво тротуара від вул. Автомобілістів до пішохідного мосту 
в мікрорайоні Росвигово у м. Мукачево»  

 на «Будівництво тротуара від мосту по вул. Берегівська – об’їзна до 
пішохідного мосту в мікрорайоні Росвигово у м. Мукачево». 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


