
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

21 сесія 8-го скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
 _______________         м. Мукачево      № _____ 
 

 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської  
територіальної громади на 2021 рік 
07507000000    
 (код бюджету) 

 
Відповідно до статей  23, 78 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011р. 
№11, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту Мукачівської міської ради (протокол №___ від ___.01.2022 р.), 
керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести такі зміни в додаток 1 до рішення 12-ї сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 26 серпня  2021 року №506 "Про внесення змін до 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік",  а саме: 

позицію : 

41052600 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 
замінити позицією : 
 

41053500 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах  

 
  
2. 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 1 до рішення). 
3. 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 2 до рішення). 
4. Додатки № 1,2  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


