
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   21 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

 

Про внесення змін до бюджету  

Мукачівської міської територіальної  

громади на 2022 рік 

07507000000    

 (код бюджету) 
 

 

Розглянувши пропозиції головних розпорядників коштів бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до листів: 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 13.01.2022 №453/01-39/46-

22, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 

21.01.2022 р. №734/01-39/46-22,  відповідно до статей  23, 78 Бюджетного 

кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету 

та регламенту (протокол №9 від 26.01.2022 р.), керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 1 цього рішення. 

2. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 

загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік  згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

3. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2022 

році згідно з додатком 3 цього рішення.  

4. Внести такі зміни в додатки до рішення 19-ї позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17 грудня  2021 року №701 "Про 

бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік": 

1) У додатку 1 «Доходи бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік», у колонці 2: 

позиції: 

 «Рентна плата за користування надрами»; 
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« Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення»; 

«Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення» 

замінити позиціями: 

«Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення»; 

«Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення»; 

 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

(за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)». 

2) У додатку 3 «Розподіл видатків  бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади  на 2022 рік»  змінити найменування головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця  

 з «Управління праці та соціального захисту населення  

Мукачівської міської ради» 

на «Управління соціального захисту населення  Мукачівської міської 

ради». 

3) У додатку 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році»  по головному розпоряднику коштів 

місцевого бюджету/відповідальному виконавцю – управління будівництва та 

інфраструктури Мукачівської міської ради: 

а) По коду програмної  класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету 1517330, по коду типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 7330, по коду функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету 0443 у колонці 5 змінити найменування 

інвестиційного проекту:      

з «Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і 

випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла 

космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево» 

на «Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і 

випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла 

космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачево. Коригування»; 

з «Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, 

благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк» 

на «Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, 

благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк. Коригування»; 
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б) По коду програмної  класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету 1517461, по коду типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 7461, по коду функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету 0456 у колонці 5 змінити  найменування 

інвестиційного проекту:      

з «Реконструкція вул.Грибоєдова у м.Мукачево, Закарпатської області» 

на «Реконструкція вул. Грибоєдова у м. Мукачево, Закарпатської області. 

Коригування»; 

з «Реконструкція вул.Пожарського Грибоєдова у м.Мукачево, 

Закарпатської області» 

на «Реконструкція вул. Пожарського Грибоєдова у м. Мукачево, 

Закарпатської області. Коригування»; 

з «Реконструкція вул.Робоча у м.Мукачево» 

на «Реконструкція вул. Робоча у м. Мукачево. Коригування»; 

з «Реконструкція вул.Солов’їна у м.Мукачево» 

на «Реконструкція вул. Солов’їна у м. Мукачево. Коригування». 

5. Затвердити додаток 3 «Розподіл видатків  бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 рік» до рішення 19-ї позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17 грудня 2021 р. № 701 «Про 

бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік» в новій 

редакції (додаток 4 до цього рішення).  

6. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 


