
 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 управління 
освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міської ради від 18.05.2022 
№5409/01-39/46-22, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської 
міської ради від 16.05.2022 №147/0/112-2/01-08, від 26.05.2022 №156/0/112-
22/01-08, від 08.06.2022 №164/0/112-22, фінансового управління Мукачівської 
міської ради від 02.06.2022 № 217/0/97-22, 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», враховуючи наказ 
Міністерства фінансів України від 10.05.2022 №135 «Про внесення змін до 
Класифікації доходів бюджету» керуючись ст. 28, ст.40, ч.6 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради ВИРІІШИВ:  

1. Внести зміни в додаток 1 «Доходи бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік» до рішення 19-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 №701 "Про бюджет 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік", а саме: внести 
додатково після графи 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» нові позиції:  

« 

14040100 

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі 
тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, що оподатковується згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України 

14 530 000 

14040200 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України) 

27 843 000 



                                                                                                                           ». 
2. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 1 до цього рішення. 
3. 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. 

4. Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 3 до цього рішення 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2022 
році згідно з додатком 4 до цього рішення.  

6. Затвердити додаток 1 «Доходи бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на  2022 рік» до рішення 19-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 № 701 «Про бюджет 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік» в новій редакції 
(додаток 5 до цього рішення). 

7. 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 17.12.2021 № 701 «Про бюджет 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік» в новій редакції 
(додаток 6 до цього рішення).  

8. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


