
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про затвердження   паспортів 

 бюджетних програм місцевого   

 бюджету на 2021 рік виконавчого 

 комітету Мукачівської міської ради 

 

 

      Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного Кодексу України, на 

виконання Наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 

«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів 

України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових Програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами), Наказу 

Міністерства фінансів України від 29.12.2018  № 1209 «Про  внесення змін до 

деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення 3-ї позачергової  сесії 

8-го скликання Мукачівської міської ради №111 від 22.12.2020 року  “Про  

бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”, рішення 5-ї  

сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради №254 від 02.03.2021 року  “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2021 рік”, рішення 8-ї  сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради №331 від 

29.04.2021 року “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік”, рішення 9-ї  сесії 8-го скликання 

Мукачівської міської ради №371 від 27.05.2021 року “Про внесення змін до 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”, рішення 

10-ї  сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради №423 від 25.06.2021 року 

“Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 

на 2021 рік” , рішення 11-ї  сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради 

№458 від 29.07.2021 року “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік”, рішення 12-ї сесії 8-го скликання 

Мукачівської міської ради №506 від 26.08.2021 року “Про внесення змін до 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”, рішення 

12-ї сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради №501 від 26.08.2021 року 

«Про затвердження Програм забезпечення державної безпеки, матеріально-

технічного забезпечення Управління Служби безпеки України в Закарпатській 

області, сприяння діяльності Мукачівської окружної прокуратури, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки Мукачівської міської територіальної громади 
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на 2021 рік", рішення 13-ї позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської 

міської ради №513 від 09.09.2021 року “Про внесення змін до бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”, рішення 15-ї  сесії  

8-го скликання Мукачівської міської ради №555 від 30.09.2021 року “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2021 рік”, рішення 17-ї  сесії  8-го скликання Мукачівської міської ради №604 

від 28.10.2021 року “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік”, рішення 18-ї  сесії  8-го скликання 

Мукачівської міської ради №646 від 25.11.2021 року “Про внесення змін до 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”,  рішення 

19-ї позачергової сесії  8-го скликання Мукачівської міської ради №699 від 

17.12.2021 року “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік”, рішення 20-ї позачергової сесії  8-го 

скликання Мукачівської міської ради №704 від 28.12.2021 року “Про внесення 

змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік”,   

керуючись п.п.13, 19, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

ЗАТВЕРДИТИ: 

       1. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік  

виконавчого комітету Мукачівської міської ради в розрізі кодів класифікації 

видатків і кредитування місцевого бюджету (далі-КПКВК) за КПКВК 0212144 –  

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, 

КПКВК 0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню. 

         2. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради  забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-

сайті   Мукачівської міської ради у визначений чинним законодавством термін. 

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської 

ради  Ростислава Федіва. 
 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


