
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             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, викладені в листах виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 19.04.2022 №4323/01-39/46-22, 

№4358/01-39/46-22, Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради від 14.04.2022 №4121/01-36/46-22, від 19.04.2022    

№ 115/0-15, Управління соціального захисту населення Мукачівської міської 

ради від 11.04.2022 №947/01-07/7422 від 19.04.2022 №1004/01-07/7422,   

1005/01-07/7422, Управління міського господарства Мукачівської міської ради 

від 15.04.2022 №4178/01-39/46-22, від 19.04.2022 №927/01-05/18-22, Управління 

будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 19.04.2022 

№125/0/112-22/01-08, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 

01.04.2022 №401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного 

бюджету», рішення 19-ї позачергової сесії 8-го скликання Чинадіївської 

селищної ради від 16.02.2022 №1423 «Про внесення змін до бюджету 

Чинадіївської селищної територіальної громади на 2022 рік»,  відповідно до     

п. 22, розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», керуючись ст. 28, ст.40, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІІШИВ:  

 

1. Затвердити зміни до доходів бюджету Мукачівської міської  

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

2. Затвердити розподіл видатків бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.  

3. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 3 цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 

загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 
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Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік  згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення.  

6. Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2022 

році згідно з додатком 7 цього рішення.  

8. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростислава ФЕДІВА. 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


