
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  

ВИРІШИЛА: 

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 9 місяців 2021 року та очікуваного виконання 

за  2021 року внести зміни в річні планові показники доходної частину зага-

льного фонду бюджету територіальної  громади, а саме: 

- зменшити (КДБ 11010200) податок на доходи фізичних осіб з грошового забез-

печення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбов-

цями та особами рядового і начальницького складу у сумі 1697600 грн.; 
- зменшити (КДБ 18050400)  єдиний податок з фізичних осіб  у сумі 1200000 грн.: 

- збільшити (КДБ  11010100) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у 

сумі 2897600 грн.  

1.2. Внести зміни в планові призначення міської ради, а саме: 

1) зменшити видатки  у сумі 251213 грн., в  тому числі із: 

- «Здійснення заходів із землеустрою» з оплати послуг (крім комунальних) у сумі  

192772 грн.; 

- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» з субсидій та поточних трансфертів підп-

риємствам у сумі 58441 грн.; 

2) Кошти у сумі 251213 грн. спрямувати на: 

- оплату праці з нарахуваннями  у сумі 51000 грн. (введення до структури двох 

штатних одиниць); 

- поточний трансферт  комунальному підприємству «Благоустрій»   у сумі 61000 

грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 

- поточний трансферт  комунальному підприємству «Колос»   у сумі 25000 грн.; 

- комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської 

 ради у сумі 55567 грн., в тому числі: 

   а) на виконання заходів Програми «Соціальний захист населення в Арцизькій мі-

ській територіальній громаді на 2021-2023 роки» на проведення святкових заходів 

до Міжнародного дня громадян похилого віку у сумі 5567 грн.; 

  б)  на виконання заходів Програми «Надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2021 рік» у сумі 50000 

грн.; 

-  поточний трансферт  комунальному некомерційному  підприємству «Центр пер-

винної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» для  виконання захо-

дів Програми «Розвитку фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-



санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2021 рік » на предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар у сумі 30000 грн.; 

-  поточний трансферт  комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради  на виконання заходів Програ-

ми «Підтримка лікарських кадрів для комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» на 2021 рік»   у сумі  28646 грн. 

1.3. Зменшити  видатки по  відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

у сумі 1681519 грн., а саме із: 

    1)  «Надання дошкільної освіти» у сумі  746354 грн. з продуктів харчування; 

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

сумі 855165 грн.,  в тому числі: 

- у сумі 609410 грн. із видатків на заробітну плату з нарахуваннями; 

- у сумі  227755 грн. із продуктів харчування: 

- у сумі 18000 грн. із видатків на відрядження; 

3) «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із поза-

шкільної роботи з дітьми» у сумі 80000 грн. із видатків на заробітну плату з 

нарахуваннями. 

1.4. Кошти у сумі 1681519  грн. спрямувати: 

1) Міській раді у сумі 494714  грн., у тому числі 

- поточний трансферт  комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька 

центральна опорна лікарня» у сумі 452860 грн. на оплату послуг з теплопоста-

чання; 

 -  на виконання заходів Програми «Підтримка лікарських кадрів для комуналь-

ного некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» на 

2021 рік»  у сумі 11854 грн.; 

      - поточний трансферт  комунальному підприємству «Колос»   у сумі 30000 грн.; 

  2) Фінансовому управлінню Арцизької міської ради  у сумі 100000 грн. на Іншу су-

бвенцію до бюджету Болградського району для Управління соціального захисту на-

селення Болградської районної державної адміністрації на виплату компенсації фі-

зичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професійній основі. 

  3) Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 377502 грн., в 

тому числі: 

     а) «Надання дошкільної освіти» у сумі  136002 грн. на   предмети, матеріали, об-

ладнання та інвентар; 

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

сумі 211500 грн.,  а саме на: 

      - предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 137500 грн.; 

       - оплата послуг (крім комунальних)  у сумі 50000 грн.; 

       - інші поточні видатки у сумі 24000 грн.; 

    в) «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл» у сумі 30000  грн. на видатки відрядження. 

 4) Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 709303 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до  спеціального фонду (бюджету розвитку). 

 5) Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджет  розвитку) у сумі 

    709303 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду  

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

     кошти: 



а) відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 435452 грн., в тому 

числі: 

         - «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у 

сумі 383027 грн., у тому числі на: 

       • придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 39100   

грн.; 

     • «Капітальний ремонт фасаду Новоіванівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативна, буд. 27 с. Нова Іванівка, Арцизької мі-

ської ради Болградського району Одеської області»  у сумі 343927 грн.; 

      -  «Надання дошкільної освіти»   на  об’єкт «Капітальний ремонт закладу до-

шкільної освіти "Васильок", за адресою вул. Торгова  буд.5, с. Делень, Арцизької 

міської ради, Болградського району Одеської області»  у сумі 52425 грн.; 

б) міській раді у сумі  217326 на об’єкт  «Капітальний ремонт по заміні вікон та 

дверей, а також покрівлі будинку культури по вул. Мира, 81/д, с. Задунаївка, Заду-

наївський старостинський округ, Арцизька територіальна громада, Болградський 

район Одеської області»; 

в) відділу культури та туризму Арцизької міської ради у сумі  56525  грн., у тому 

числі на: 

         - «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 55000 грн. на придбання облад-

нання і предметів довгострокового користування, а саме сервер у сумі 40000 грн. і 

монітор  у сумі 15000 грн.; 

        -  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвіл-

ля та iнших клубних закладів» у сумі 1525 грн. на  «Капітальний ремонт внутріш-

нього туалету та інших внутрішніх приміщень  будинку культури по вул. Мира, 107 

с. Виноградівка, Арцизька міська територіальна громада Одеської області». 

1.5. Зробити перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету, а саме   «Надання 

дошкільної освіти»   зменшити бюджетні призначення по об’єкту «Капітальний ре-

монт (заміна вікон) Арцизького закладу  дошкільної освіти ясла-садок № 5 «Росин-

ка» Арцизької міської ради» у сумі 83775 грн. та спрямувати ці кошти на об’єкт 

«Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти "Васильок", за адресою вул. Торго-

ва  буд.5, с. Делень, Арцизької міської ради, Болградського району Одеської облас-

ті». 

1.6. Збільшити доходну частину загального фонду  бюджету міської територіальної  

громади за рахунок     Іншої субвенції з Павлівської сільської територіальної  грома- 

ди у сумі 50623 грн. та спрямувати ці кошти: 

1) комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради Одеської області» у сумі  14500 

грн.; 

2) комунальному підприємству «Трудовий архів» Арцизької міської ради у сумі 

36123 грн. 

2. Викласти в новій редакції додаток 1-6 до рішення Арцизької міської ради від 

24.12.2020 року № 92-VІІІ «Про бюджет Арцизької міської територіальної громади 

на 2021 рік». 

   3. 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 


