
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
____ сесія 8-го скликання 

 
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 07.11.2022 №13615/01-39/46-22, 
№13616/01-39/46-22, №13618/01-39/46-22, №13635/01-39/46-22, від 14.11.2022 
№14045/01-39/46-22 управління освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської 
міської ради від 07.11.2022 №13580/01-39/46-22, №13629/01-39/46-22, від 
14.11.2022 №14088/01-39/46-22, 14089/01-39/46-22, управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради від 07.11.2022р.             
№13620/01-39/46-22, від 14.11.2022 №14114/01-39/46-22, управління міського 
господарства    Мукачівської   міської ради від 07.11.2022  №13621/01-39/46-22, 
№13623/01-39/46-22, №13625/01-39/46-22, №13626/01-39/46-22, від 11.11.2022 
№14006/01-39/46-22, №14007/01-39/46-22, управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради від 03.11.2022 №13407/01-39/46-22, 
від 14.11.2022 №14048/01-39/46-22, фінансового управління Мукачівської 
міської ради від 07.11.2022 №13627/01-39/46-22, №13634/01-39/46-22,  
відповідно до статей  14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
висновок фінансового управління Мукачівської  міської  ради від 02.11.2022 
№491/0/97-22/01-07/97-22 «Про перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) за січень-жовтень 2022 року» та висновок 
фінансового управління Мукачівської міської ради від 03.11.2022 № 503/0/97-
22/01-07/97-22 «Про обсяг залишку коштів місцевого бюджету» та рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради 
(протокол №___ від ___.  .2022 р.), керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
ВИРІШИВ: 

 
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 до цього рішення. 

4. Затвердити  спрямування  залишку  коштів бюджету,  що  склався   на 
01.01.2022 року за головними  розпорядниками  коштів бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього 
рішення. 

5. 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 5 
до цього рішення. 

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 
додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 7 до цього рішення. 

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2022 
році згідно з додатком 8 до цього рішення.  

9. 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 9 до цього рішення). 

10. 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 10 до цього рішення). 

11. Затвердити додаток 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів у 2022 році» 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 11 до цього рішення). 

12. Внести такі зміни в колонці 1 додатку 5 до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 11.10. 2022  №459 "Про внесення змін 
до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік" по 
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю Виконавчий комітет Мукачівської міської ради змінити цифру 
«3719770» на цифру «0219770». 

13. Встановити, що витрати бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію Програми захисту прав дітей  на 2022-
2024 роки  у новій редакції здійснюються – на підставі рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради № 462  від 25.10.2022  (зі змінами). 

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

з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 



 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


