
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження   паспортів 

 бюджетних програм місцевого   

 бюджету на 2022 рік виконавчого 

 комітету Мукачівської міської ради 

 

      Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного Кодексу України, на 

виконання Наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про 

деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів 

України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами), Наказу 

Міністерства фінансів України від 29.12.2018  № 1209 «Про  внесення змін до 

деяких наказів Міністерства фінансів України», 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”, рішення 23-ї сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 24.02.2022  №780 “Про внесення 

змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік”, 

рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 05.04.2022 №133 

“Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 

на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

20.04.2022 №162 “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік”, рішення 27-ї сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 28.04.2022 №792 “Про внесення змін до бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 05.05.2022 №181  “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2022 рік”, рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

10.05.2022 №195 “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 16.05.2022 №208 “Про внесення змін до бюджету 
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Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 03.06.2022 №238 “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2022 рік», рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

05.07.2022 №280  “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 15.07.2022 №306   “Про внесення змін до 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 06.09.2022 №388 “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2022 рік», рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

23.09.2022 №408 “Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 06.10.2022 №436 “Про внесення змін до бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 11.10.2022 №459 “Про 

внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 

2022 рік», керуючись п.п.13, 19, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

        1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік  

виконавчого комітету Мукачівської міської ради в розрізі кодів класифікації 

видатків і кредитування місцевого бюджету (далі-КПКВК) за КПКВК  0219800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів», КПКВК 0219770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної 

оборони».                  

         2. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради  забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-

порталі   Мукачівської міської ради у визначений чинним законодавством 

України термін. 

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради  Ростислава Федіва. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


