
 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, викладених в листах виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 04.07.2022р. №7344/01-39/46-22,  
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради від 
04.07.2022р. №7378/01-39/46-22,   відповідно до п.22 розділу VI “Прикінцеві та 
перехідні положення” Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи лист 
фінансового управління Мукачівської міської ради  від 04.07.2022р.        
№7345/01-39/46-22 та висновок фінансового управління Мукачівської міської 
ради від 04.07.2022р. №284/0/97-22 «Про перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень 2022 року,  керуючись 
ст.28, ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити зміни до доходів бюджету Мукачівської міської  
територіальної громади на  2022 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити розподіл видатків бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього рішення 

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 
додатком 4 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 5 до цього рішення.  

6. Встановити, що витрати бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2022 
році здійснюються: 

1 ) по Програмі підтримки та стимулювання створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської  територіальної 



громади на 2022-2024 роки  (нова редакція) – на підставі рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради № 222 від 24.05.2022 р.; 

2 ) по Програмі удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи  
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 
–  на підставі рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 230 
від 31.05.2022 р.; 

3) по Програмі реформування та підтримки водопровідного та 
каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 
громади  на 2022 - 2024 роки в новій редакції  – на підставі рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради  № 265 від 21.06.2022 р.; 

4) по Програмі благоустрою території Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки   в новій редакції – на підставі рішення 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 204 від 16.05.2022 р. 

7. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


