
                                                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 10 місяців 2021 року та очікуваного виконання 

за  2021 рік внести зміни в доходну частину загального фонду бюджету тери-

торіальної  громади, у тому числі: 

1)  збільшити річні планові показники за  доходами  на   5968748  грн., в тому чи-

слі по: 

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

вигляді заробітної плати у сумі  400000  грн.; 

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

платника інших ніж заробітна плата у сумі 3337137  грн.; 

- (КДБ 14021900) акцизний податок з виробленого в Україні пального 100000 

грн.; 

-  (КДБ 1 4031900) акцизний податок з ввезеного на митну територію України па-

льного 300000  грн.; 

- (КДБ 14040000) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роз-

дрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 190000 грн.; 

- (КДБ 18010300 ) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомо-

сті у сумі 151611 грн. 

- (КДБ 18010500) земельний податок з юридичних осіб  у сумі 690000 грн.; 

- (КДБ 18010700) земельному податку з фізичних осіб у сумі 700000   грн.; 

-  (КДБ 21081500) адміністративним штрафам та штрафним санкціям за пору-

шення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютю-

нових виробів у сумі 100000 грн.; 

2)  зменшити річні планові показники за доходами на 1094911 грн.., у тому числі 

по: 
-  (КДБ 11010500) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування у сумі 42000 грн.; 
- (КДБ 13010200) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного ко-

ристування) у сумі 1300 грн.; 
- (КДБ 18010100) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомо-

сті у сумі 1325 грн.; 



- (КДБ 18010200) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

у сумі 19981 грн.; 

- (КДБ 18010400 ) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухо-

мості у сумі 30305 грн.; 

- (КДБ 18050500 ) єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у 

сумі 1000000 грн. 

1.2. Кошти у сумі 4873837  грн. спрямувати: 

1) міській раді у сумі 2902900 грн., в тому числі: 

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності міської ради у сумі  501140  грн., а саме на:  

 а) оплату праці з нарахуваннями у сумі 252540 грн.; 

 б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 180000 грн.; 

 в) оплату послуг (крім комунальних) у сумі 68600  грн. 

- Організація благоустрою населених пунктів на оплату послуг (крім комунальних) у 

сумі 134515  грн., в тому числі: 

  -  оплата послуг (крім комунальних) у сумі 88588 грн.;  

  -  на Поточний ремонт тротуару по вул. Добровольського в м. Арциз Одеської об-

ласті, загальною площею 51,64 кв. метрів у сумі 45927 грн..   

 - Членські внески до Асоціацій органів місцевого самоврядування на  Інші поточні 

видатки  у сумі 32255 грн. 

 - Комунальній організації Арцизький дитячий позаміській заклад  оздоровлення 

 та відпочинку «Ювілейний»  Арцизької міської ради на фінансування заходів про-

грами  «Фінансова підтримка комунальної організації Арцизький дитячий позамі-

ській заклад  оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради на 

2021 рік»  поточний трансферт у сумі  753117 грн.  

-  Комунальному підприємству «Трудовий архів» поточний трансферт у сумі 4557  

грн. 

- комунальному підприємству «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство  

«Колос» Арцизької міської ради поточний трансферт у сумі 99342 грн., в тому чис-

лі на: 

  а) утримання у сумі 27342 грн.;  

  б) фінансування «Програми розвитку фізичної культури і спорту  в Арцизькій мі-

ській територіальній громаді  на 2021 -2023 роки»  у сумі 72000 грн. 

 - Комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» на виконання заходів «Програма роз-

витку та фінансової підтримки КНП «Центр надання медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради Одеської області»  поточний трансферт у сумі 24659 грн. 

- Комунальному підприємству «Водоканал»  поточний трансферт у сумі 298377 грн. 

- Комунальному підприємству «Благоустрій» на поточний трансферт  у сумі 516544 

грн. 

- Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської 

 ради у сумі 204899 грн., в тому числі на: 

а) оплату праці з нарахуваннями  у сумі 31899 грн.; 

б) на виконання заходів Програми «Соціальний захист ветеранів Антитерористичної 

операції та Операції об’єднаних сил, їх родин на 2021-2023 роки»  у сумі 68000 грн.; 



в)  на виконання заходів Програми «Надання матеріально-грошової допомоги меш-

канцям Арцизької міської територіальної громади на 2021 рік» у сумі 100000 грн.; 

г) на виконання заходів Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих катего-

рій громадян в залізничному транспорті на 2021 рік» у сумі 5000 грн. 

- Комунальному підприємству «Комфорт-16» поточний трансферт  у сумі 333495 

грн. 

2) Фінансовому управлінню Арцизької міської ради у сумі 213678 грн., в тому числі 

на: 

 - Іншу субвенцію до бюджету Болградського району для Управління соціального 

захисту населення Болградської районної державної адміністрації на виплату ком-

пенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професій-

ній основі у сумі 203678 грн.; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 10000 грн. 

3) Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 1757259 грн., напрямком  

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до  

спеціального фонду (бюджету розвитку). 

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

1757259  грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду 

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

шти: 

 а) міській раді у сумі  1649411грн., в тому числі: 

-  комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна ліка-

рня» Арцизької міської ради  на капітальний трансферт у сумі 1168571 грн., в тому 

числі: 

   > 800000 грн. на «Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу КНП «Арци-

зька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради за адресою: вул. Доброволь-

ського, буд. 5, м. Арциз, Болградського району Одеської області» 

   > 368571 грн. на «Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП «Арцизька центра-

льна опорна лікарня»  Арцизької міської ради за адресою: вул. Добровольського, буд. 

5, м. Арциз, Болградського району Одеської області» 

- комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» капітальний трансферт у сумі 401907 

грн.,  в тому числі: 

     > придбання  обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 

106000  грн.; 

     > «Капітальний ремонт опалення в Главанській сільській лікарській амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької  міської ради Одеської області» (коригування)  у сумі 295907 

грн.; 

- комунальному підприємству «Благоустрій» капітальний трансферт для фінансу-

вання заходів програми «Благоустрій території населених пунктів Арцизької міської 

територіальної громади» на придбання  обладнання і предметів довгострокового ко-

ристування у сумі 21000 грн.; 

-   капітальний трансферт  комунальному підприємству «Комфорт-16» у сумі 57933 

грн.;  

б) фінансовому управлінню міської ради на придбання  обладнання і предметів дов-

гострокового користування у сумі 30000 грн. 



в) відділу культури та туризму Арцизької міської ради у сумі  77848 грн.  на об’єкт  

«Капітальний ремонт Будинку культури за адресою вул. Центральна буд. 37, с. Гла-

вані, Арцизької міської ради, Болградського району Одеської області».  

  1.3. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 207541  грн., джерело 

погашення якого є вільний залишок  Іншої субвенції з місцевих  бюджетів на поча-

ток бюджетного періоду та спрямувати ці кошти міській раді, а саме: 

а)  комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна лі-

карня» Арцизької міської ради  на поточний трансферт у сумі 70000 грн.; 

б) комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» поточний  трансферт у сумі 137541 

грн.  

1.4. Збільшити доходну частину загального фонду міської територіальної громади  

за рахунок Іншої субвенції із Теплицької сільської територіальної громади у сумі 

116885 грн. та спрямувати ці кошти  комунальному некомерційному  підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради Одеської об-

ласті» на оплату енергоносіїв. 

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 392060 грн., у тому числі з: 

а) «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 51000 грн., в тому числі з: 

-  нарахувань на оплату праці у сумі 20000 грн.; 

- оплати послуг (крім комунальних) у сумі 30000 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 1000 грн.; 

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

iнших клубних закладів» у сумі 180150  грн., в тому числі з: 

- оплати праці  з нарахуваннями у сумі 121040 грн.; 

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

- видатків на відрядження у сумі 9110 грн.; 

в) «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» у сумі 87640 грн., в тому числі з: 

- оплати праці з нарахуваннями у сумі 78000 грн.; 

- оплати послуг (крім комунальних) у сумі 9000 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 640 грн.; 

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

1000 грн. з видатків на відрядження; 

д) «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, се-

лах, територіальних громадах» у сумі 22250 грн., в тому числі з: 

 - оплати праці з  нарахуваннями у сумі 18000 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 4250 грн.; 

е) «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  у сумі 40000 грн. з  оплати 

праці з  нарахуваннями; 

є) «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» Програма «Розвитку культури, тури-

зму та збереження історико- культурної спадщини Арцизької міської територіальної 

громади на 2021 рік» у сумі 10020 грн. з оплати послуг (крім комунальних).  

    2) Кошти у сумі 392060 грн. спрямувати на: 

а) «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 126040 грн., в тому числі на: 

 - оплати праці у сумі 99040 грн.; 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 27000 грн.;  



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

iнших клубних закладів» у сумі 54500 грн. на предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар; 

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

8000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар;  

г) «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» у сумі 9000 грн. на  предмети, матері-

али, обладнання та інвентар; 

д) «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, се-

лах, територіальних громадах» у сумі 14000 грн. на предмети, матеріали, обладнан-

ня та інвентар; 

е) «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання заходів  Програми «Ро-

звитку культури, туризму та збереження історико- культурної спадщини Арцизької 

міської територіальної громади на 2021 рік» у сумі 18020 грн. на предмети, матеріа-

ли, обладнання та інвентар; 

є) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  162500  грн., напрямком 

 використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджет розвитку); 

ж) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі     

162500 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

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

- «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 10500 грн. на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування; 

- «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» у сумі 15000 грн. на придбання облад-

нання і предметів довгострокового користування; 

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

iнших клубних закладів» у сумі 109000 грн. на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування; 

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

28000 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

1.6. 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 1558974 грн., у тому числі з: 

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

842524 грн., в тому числі з: 

- оплати праці з нарахуваннями у сумі 533024 грн.; 

- продуктів харчування у сумі 269500 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 40000 грн. 

б) «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 15600 грн. з нара-

хувань на оплату праці; 

в) «Надання дошкільної освіти» у сумі 700850 грн. з продуктів харчування. 

   2. Кошти у сумі 1558974 грн. спрямувати: 

1) Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 858124 грн., в то-

му числі на:  

а) «Надання дошкільної освіти» у сумі  10000 грн. на  предмети, матеріали, облад-

нання та інвентар; 

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

110000 грн., в тому числі на: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 95000 грн.; 



- оплату послуг (крім комунальних) у сумі 10000 грн.; 

- інші поточні видатки у сумі 5000 грн.; 

в)  «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкі-

льної роботи з дітьми» у сумі 500 грн. на оплату водопостачання та водовідведення; 

г) «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  у  сумі 96600 грн., у то-

му числі на: 

- оплату праці 76600 грн.;  

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000 грн.; 

д) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  641024  грн., напрямком 

 використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджет розвитку); 

е) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі  

641024  грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

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

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

108000 грн., в тому числі на: 

    >  придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 25000 

грн.; 

    > «Капітальний ремонт інших об'єктів»  у сумі 83000 грн., у тому числі: 

       • у сумі 49000  грн. на  Коригування проектної кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт території МНВК зі встановленням фізкультурно - 

оздоровчого майданчика за адресою: Одеська область, м. Арциз, пров. Червоног-

линський, буд. 4А»; 

      • у сумі 34000 грн.  на  Коригування експертного звіту по об’єкту «Капітальний 

ремонт території МНВК зі встановленням фізкультурно-оздоровчого майданчика за 

адресою: Одеська область, м. Арциз, пров. Червоноглинський, буд. 4А»; 

  - «Надання дошкільної освіти»   у сумі 533024 грн. на  об’єкт «Реконструкція пок-

рівлі закладу  дошкільної освіти  ясла-садок № 5 «Росинка» Арцизької міської ра-

ди». 

2) Відділу культури та туризму Арцизької міської ради у сумі  256850 грн., а саме: 

а) «Забезпечення діяльності бібліотек»  у сумі 22600 грн., у тому числі на: 

-  предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 2600 грн. для бібліотеки села 

Прямобалка; 

- оплату електроенергії у сумі 20000 грн.; 

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

iнших клубних закладів» у сумі 134450 грн. , в тому числі: 

- на   предмети, матеріали, обладнання та інвентар  у сумі 67600 грн., в тому числі 

17600 грн. для будинку культури села Кам’янка, 50000 грн. для  будинку культури 

села Виноградівка; 

- оплата послуг (крім комунальних) у сумі 66850 грн.; 

в) «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» у сумі 99800 грн., в тому числі на: 

-  предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 49900 грн.; 

- оплату послуг (крім комунальних) у сумі 49900 грн. 

3) Міській раді у сумі  444000  грн., в тому числі: 

 - на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 48000 грн.;  

- комунальному підприємству «Водоканал»  поточний трансферт у сумі 100000 грн. 

- комунальному підприємству «Благоустрій» на поточний трансферт  у сумі 63000 

грн. 



- затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  233000  грн., напрямком 

 використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджет розвитку); 

- затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі  

233000 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

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

   а) комунальному підприємству «Водоканал» на капітальний трансферт  у сумі 

86000 грн.; 

  б) «Організація благоустрою населених пунктів» на  капітальне будівництво (прид-

бання) інших об'єктів у сумі 147000 грн., в тому числі на об’єкти: 

   ⁕  «Благоустрій частини території населеного пункту зі встановленням дитячого 

ігрового майданчику за адресою: вул. 28 Червня, 115 б» у сумі 49000 грн.; 

   ⁕ «Благоустрій частини території населеного пункту зі встановленням дитячого 

спортивно- ігрового майданчику за адресою: вул. Добровольського, 6» у сумі 49000 

грн.; 

   ⁕«Благоустрій частини території населеного пункту зі встановленням дитячого іг-

рового майданчику за адресою: вул. Калмикова, 44 а»  у сумі 49000 грн. 

 4) Затвердити профіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) за раху-

нок Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особ-

ливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюдже-

ту   у сумі 68188 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) з придбання обладнання і предме-

тів довгострокового користування до  загального фонду  бюджету; 

5) Затвердити дефіцит загального фонду бюджету  у сумі 68188 грн., джерелом по-

гашення якого є передача коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку) до зага-

льного фонду бюджету та спрямувати ці  кошти «Надання освіти за рахунок субвен-

ції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки осо-

бам з особливими освітніми потребами» на  предмети, матеріали, обладнання та ін-

вентар.  

1.7. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету територіальної громади 

за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та дос-

тупної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету у сумі 26530 грн. та спрямувати ці кошти відділу 

освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради. 

1.8. Зробити перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету міської територіа-

льної громади  (бюджету розвитку), а саме: 

1) Зменшити планові призначення  у сумі 226941 грн., в тому числі по: 

 а) міській раді у сумі  169162  грн., а саме по об’єктам: 

-  капітальний ремонт дорожнього покриття   від буд. № 150 до буд. № 180 по вул. 

Шкільна в  с. Задунаївка, Арцизька міська територіальна громада Одеської області у 

сумі 14406 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття   від буд. № 104 до буд. № 78 по вул. 

Соборна в с. Холмське, Арцизька міська територіальна громада Одеської області у 

сумі 9225 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Центральний  від вул. Беса-

рабська, буд. № 53 до вул. Тіниста, буд. № 58 в с. Главані, Арцизька міська терито-

ріальна громада Одеської області  у сумі 8416 грн.; 



- капітальний ремонт дорожнього покриття від  буд. № 66 до буд. № 21 по вул. Мат-

росова в с. Делень, Арцизька міська територіальна громада Одеської області у сумі 

9006 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття від буд. № 58 до буд. № 74 по вул. Бол-

гарська в  с. Нова Іванівка, Арцизька міська територіальна громада Одеської області 

у сумі 10098 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення  по вулицях: вул. Кар’єрна від № 12 до 

вул. Перекоп, вул. Перекоп від вул. Кар’єрна до № 19 та від № 19 до вул. Квіткова, 

вул. Гагаріна від № 210 до № 286, вул. Квіткова від вул. Кар’єрна до вул. Миру, вул. 

Миру від № 29 до № 84 та від № 94 до № 160, вул. Пушкіна від вул. Бориса Топора 

до № 52 в с. Кам’янське,  Арцизька міська територіальна громада Одеської області у 

сумі 10002 грн.; 

- капітальний ремонт  дорожнього покриття проїжджої частини за адресою: вул. До-

бровольського, буд. № 3б – буд. № 5 в м. Арциз Одеської області у сумі 7909 грн.; 

-  виконання заходів програми "Безпечна громада" у сумі 100100 грн.; 

б) відділу освіти, молоді та спорту у сумі 57779 грн., в тому числі по: 

   • «Надання дошкільної освіти» у сумі 32405 грн., а саме з: 

     - придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 5405 

грн.; 

     - придбання (з встановленням) систем охоронно-попереджувальної сигналізації 

у сумі 27000 грн.; 

  •  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» з придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування у сумі 7625 грн.; 

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

мі 17749 грн., а саме з: 

     - придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 14736 

грн.; 

     -  об’єкту «Капітальний ремонт Плоцького НВК "ЗШ І-ІІ ступенів -ДНЗ" Арци-

зької районної ради Одеської області, розташованого за адресою: вулиця Дружби, 

45, село Плоцьк Арцизького району Одеської області» у сумі 3013 грн. 

2) Кошти у сумі  226941 грн. спрямувати: 

   - відділу культури та туризму Арцизької міської ради на об’єкт «Капітальний ре-

монт Будинку культури за адресою вул. Центральна буд. 37, с. Главані, Арцизької 

міської ради, Болградського району Одеської області» у сумі 169162 грн.; 

  - міській раді на об’єкт «Капітальний ремонт вуличного освітлення  по вул. Кутузо-

ва від № 34 до № 86 в с. Холмське Болгралського району Одеської області» у сумі 

57779 грн. 

2. Внести зміни в рішення сесії Арцизької міської ради від  26.01.2021 року № 166-

VІІІ «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської  ради від 24 

грудня 2020 року № 92 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської територіальної гро-

мади  на 2021 рік», а саме абзац 6, п.п. 3, пункту 1.2.3. викласти в новій редакції: 

«737503 грн. на капітальний трансферт комунальному некомерційному  підприємст-

ву «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»  на «Капі-

тальний ремонт опалення в Главанській сільській лікарській амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької  міської ради Одеської області» (коригування)». 



3. 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». 

   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 


