
    АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                         ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

 ради від 24 грудня 2020 року № 92 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської  

територіальної громади  на 2021 рік» 

         На підставі  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 23, 85,78,91 Бюджетного Кодексу України, міська  рада  

      В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради  від 24 грудня 2020 року 

№ 92 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської територіальної громади  на 

2021рік»: 

1.1. За підсумками виконання доходної частини загального фонду  бюджету місь-

кої  територіальної громади за 8 місяців 2021 року та очікуваного виконання 

за  2021 року внести зміни в доходну частину загального фонду бюджету те-

риторіальної  громади, а саме: 

1) збільшити  на 5236770  грн., в тому числі по: 

- (КДБ 11010100)  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується  із доходів у 

вигляді заробітної плати у сумі  2042076  грн.; 

- (КДБ 11010400) податку на доходи фізичних осіб, що сплачується  із доходів 

платника інших ніж заробітна плата у сумі 2100994  грн.; 

- (КДБ 11020200) податку на прибуток підприємств та фінансових установ кому-

нальної власності у сумі 8000 грн.; 

-  (КДБ 18050300) єдиному податку з юридичних осіб у сумі  180000 грн..; 

- (КДБ 18010500) земельному податку з фізичних осіб у сумі 500000   грн.; 

- (КДБ 22081500) адміністративним штрафам та штрафним санкціям за порушен-

ня законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюно-

вих виробів у сумі  80000 грн.; 

-  (КДБ 22010300) адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних, фізичних осіб у сумі 70000 грн.; 

-  (КДБ  22012500) плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 90000 

грн.; 

- (КДБ 24060300) іншим надходженням  у сумі   150000  грн.; 

- (КДБ 21010300)  частина чистого доходу (прибутку) комунальних підприємств 

15700 грн.  

2) внести зміни в планові показники, в тому числі: 

- зменшити (КДБ 18010900) орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 

200000 грн.; 
- зменшити (КДБ 22012600) адміністративний збір за державну реєстрацію речо-

вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 100000 грн.; 
- збільшити (КДБ 14040000) акцизний податок з реалізації підакцизних товарів у 

сумі 44000 грн.; 
- збільшити (КДБ 18010500) податок на землю з юридичних осіб на 200000 грн.; 
- збільшити (КДБ  22012500) плата за надання інших адміністративних послуг у 

сумі 48100 грн.; 

- збільшити (КДБ  22012900) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав, юридичних осіб, фізичних осіб у сумі 7900 

грн. 



1.2. Кошти у сумі 5236770 грн. спрямувати: 

1) на поточний трансферт  комунальному підприємству «Комфорт 16» у сумі 

2833887  грн. 

  2) на поточний трансферт  комунальному підприємству «Благоустрій» у сумі 

1264703 грн. 

 3)комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» поточний трансферт у сумі 147076 

грн.; 

 4) комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна лі 

карня» Арцизької міської ради  на поточний трансферт у сумі 50000 грн.; 

5) міській раді у сумі 194500 грн., в тому числі: 

-  забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на оплату 

електричної енергії у сумі 146000 грн.; 

-  предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 26500 грн. (для Ново Іванівсь-

кого старостинського округу); 

-  на виконання заходів Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та 

проведення призову юнаків на строкову військову службу в Арцизькій міській тери-

торіальній громаді «Призовник 2021-2023» у сумі 22000 грн.; 

6) відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради «Утримання та навчаль-

но-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на   пред-

мети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 50000  грн.; 

7)  комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської 

 ради на  оплату праці у сумі 200000 грн.; 

8) комунальному підприємству «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство  

«Колос» Арцизької міської ради поточний трансферт на фінансування «Програми  

розвитку фізичної культури і спорту  в Арцизькій міській територіальній громаді на  

2021 -2023 роки»  у сумі 30000 грн.; 

9) відділу культури та туризму Арцизької міської ради на виконання заходів  

Програми «Про затвердження програми розвитку культури, туризму та збереження 

історико-культурної спадщини Арцизької міської територіальної громади на 2021 

рік» у сумі 50000 грн.; 

10) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 416604 грн., напрямком  

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до  

спеціального фонду (бюджету розвитку); 

11) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджет  розвитку) у сумі 

416604 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

джету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку)  та спрямувати ці кошти: 

         - міській раді у сумі 389259 грн., в тому числі на: 

    а) капітальний ремонт інших об'єктів  у сумі  13203  грн., а саме здійснення техні-

чного нагляду у сумі 6447 грн., авторського нагляду у сумі 3516, експертизу проект-

но-кошторисної документації у сумі 3240 грн. на об’єкт « Капітальний ремонт тро-

туарів (благоустрій) до території адміністративної будівлі для надання послуг соціа-

льного та адміністративного характеру по вул. Шевченко  в с. Виноградівка Арцизь-

кого району Одеської області»; 

    б) капітальний ремонт інших об'єктів  у сумі 15456  грн., а саме здійснення техні-

чного нагляду, проектні роботи, експертизу проектно-кошторисної документації  на 

об»єкт « Капітальний ремонт паркової зони по вул. Шкільна, 102-а в с. Задунаївка 

Арцизького району Одеської області»; 



   в) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 

22000 грн. для Ново Іванівського старостинського округу;  

   г) комунальному підприємству «Комфорт 16» на капітальний трансферт у сумі 

18500 грн. (для Холмського старостинського округу); 

   д) комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» капітальний трансферт у сумі 23600 

грн.; 

   е) комунальному підприємству «Водоканал» на капітальний трансфер у сумі 

296500, у тому числі 7500 грн. на об’єкт «Будівництво (буріння) нової артезіанської 

свердловини за адресою: вул. Європейська, 29 б в м. Арциз Одеської області».   

         - відділу культури та туризму Арцизької міської ради на придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування у сумі 27345 грн.. 

1.3. Перерозподілити  видатки загального фонду  бюджету Арцизької  міської тери-

торіальної громади, а саме: 

• зменшити видатки у сумі 72120 грн., у тому числі із: 

 - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства з оплати пос-

луг (крім комунальних) у сумі 30000 грн.;  

- організації благоустрою населених пунктів у сумі 17292 грн. , у тому числі  з опла-

ти послуг (крім комунальних) 10 000 грн., з оплати електроенергії  7292 грн..; 

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення дія-

льності  міської ради у сумі 24828 грн., у тому числі  з видатків на відрядження 

10000 грн., з оплати електроенергії  14828 грн.; 

• кошти у сумі 72120 грн. спрямувати на: 

-  забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 22120 

грн. на оплату електроенергії; 

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення дія-

льності  міської ради у сумі 50000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвен-

тар; 

1.4. За рахунок економії бюджетних коштів внести зміни в бюджетні призначення 

відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, а саме: 

1) Зменшити видатки  у сумі 219000 грн. з «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», у тому числі із видат-

ків на заробітну плату у сумі 200000 грн., нарахувань на оплату праці у сумі 19000 

грн.; 

2) Кошти у сумі 219000 грн. спрямувати на: 

   а) «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у 

сумі 150800 грн., у тому числі: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 65800 грн.;  

- медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 80000 грн.; 

- оплату послуг (крім комунальних) у сумі 5000  грн.; 

   б)«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із по-

зашкільної роботи з дітьми» у сумі 5200 грн. на предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар;  

   в) «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  у  сумі 11000 грн.  

на предмети, матеріали, обладнання та інвентар;  

   г) «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних пра-

цівників»  у сумі 1000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар;  



   д) «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету» у сумі 2000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та ін-

вентар;  

   е) «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» у сумі 27900  грн., у тому числі на медикаменти та 

перев'язувальні матеріали 400 грн., на   предмети, матеріали, обладнання та інве-

нтар 27500  грн.; 

       з) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 21100 грн., напрямком  

       використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до  

      спеціального фонду (бюджету розвитку); 

      и) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджет  розвитку) у сумі 

     21100 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду  

     бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку)  та спрямувати ці  

     кошти «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 

     юнацьких спортивних шкіл» на придбання обладнання і предметів довгостроко- 

     вого користування. 

3) Затвердити профіцит спеціального фонду бюджету за рахунок залишку коштів 

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції  (КДБ 41051000) у сумі 48000  грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету 

(бюджет розвитку) до загального фонду бюджету. 

4) Затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 48000 грн., джерелом по-

гашення якого є передача коштів із спеціального фонду бюджету  (бюджет розвит-

ку) до загального фонду бюджету  та спрямувати ці кошти «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 

(крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рі-

шень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на предме-

ти, матеріали, обладнання та інвентар. 

1.5. За рахунок економії бюджетних коштів внести зміни в бюджетні призначення 

відділу культури та туризму Арцизької міської ради, а саме: 

1) Зменшити видатки  у сумі 91890 грн., у тому числі з: 

- «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 50000 грн. з нарахувань на оплату пра-

ці; 

-  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів» у сумі 41890 грн. з нарахувань на оплату праці. 

2) Кошти у сумі 91890 грн. спрямувати на: 

а) «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 20000 грн. на предмети, матеріали, об-

ладнання та інвентар;  

б) «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів» у сумі 29890 грн. на оплату праці; 

в) «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» у сумі 

30000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар;  

г) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 12000 грн., напрямком ви- 

користання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до спеці- 

ального фонду (бюджету розвитку); 

д) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) у сумі 12000 

грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)  та спрямувати ці кошти «Забезпе-



чення діяльності бібліотек» на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування. 

1.6. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 49800 грн. за рахунок 

коштів на виготовлення проектної кошторисної документації на об’єкт «Вста-

новлення системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, си-

стеми централізованого пожежного спостереження для об’єкту: Адміністратив-

на будівля для надання послуг соціального та адміністративного характеру, яка 

розташована за адресою: Одеська область, с. Виноградівка, Арцизька міська те-

риторіальна громада, вул. Шевченко, 2», напрямком використання якого визна-

чити передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку); 

1.7. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджет  розвитку) у сумі 

49800 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду  

     бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)  та спрямувати ці  

     кошти на виготовлення проектної кошторисної документації на об’єкт «Встанов-

лення системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи 

централізованого пожежного спостереження для об’єкту: Адміністративна будівля 

для надання послуг соціального та адміністративного характеру, яка розташована за 

адресою: Одеська область, с. Виноградівка, Арцизька міська територіальна громада, 

вул. Шевченко, 2». 

2. Внести зміни в рішення сесії міської ради від 04.06.2021 року № 431-VІІ «Про 

внесення змін  та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 

року № 92-VІІІ «Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2021 

рік», а саме п.1.4. викласти в новій редакції назву об’єкту «капітальний ремонт пок-

рівлі школи по вул. Шкільна, 107 с. Виноградівка, Арцизька міська територіальна 

громада Одеської області» на «капітальний ремонт покрівлі  школи с. Виноградівка, 

Арцизької міської територіальної громади Одеської області».   

 3. Викласти в новій редакції додаток 1, 2, 3, 5, 6 до рішення Арцизької міської ради 

від 24.12.2020 року № 92-УІІІ «Про бюджет Арцизької міської територіальної гро-

мади на 2021 рік». 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської 

ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності. 

                                                                                                    
                                                                                                    Проект рішення підготовлено 

                                                                                                                    фінансовим управлінням  

                                                                                                                     Арцизької міської ради 


