
                                                 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 п. 23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23, 78, 85, 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 11 місяців 2021 року та очікуваного виконання 

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

торіальної  громади, а саме: 

1)  збільшити річні планові показники за  доходами у сумі 1000000 грн., в тому 

числі по: 

-  (КДБ 14031900) акцизний податок з ввезеного на митну територію України па-

льного 130000  грн.; 

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

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

ті у сумі 50000 грн. 

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

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

мості  у сумі 42000 грн.; 

- (КДБ 18010700) земельному податку з фізичних осіб у сумі 96000   грн.; 

- (КДБ 18010900) орендна плата з фізичних осіб у сумі 135000 грн.; 

- (КДБ 18030200) туристичний збір, сплачений фізичними особами  у сумі 5000 

грн.; 

- (КДБ 18050500 ) єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у 

сумі 320000 грн. 

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

ня законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів у сумі 36000 грн.; 

- (КДБ 22012500) плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 65000 

грн.; 

- (КДБ 22012600) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 24000 грн.;  

- (КДБ 22090100)  державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформ-

лення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дару-

вання   у сумі  97000  грн.;  

2) зменшити річні планові показники за доходами по (КДБ 10810600)  орендна плата 

з юридичних осіб на 1000000 грн.   
 

 

 



1.2. 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  2587624 грн., у тому числі з: 

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

1777722 грн., в тому числі з: 

- заробітної плати у сумі 500000 грн.; 

- нарахування на оплату праці у сумі 110000 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 20000 грн.; 

- оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 1147722 грн. 

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

спортивних шкіл» у сумі 21000 грн. з видатків на відрядження; 

в) «Надання дошкільної освіти» у сумі 718502 грн., у тому числі з: 

- оплати послуг (крім комунальних) у сумі 11500 грн.; 

- видатків на відрядження у сумі 19000 грн.; 

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

688002 грн. за рахунок об’єкту «Реконструкція покрівлі закладу  дошкільної освіти  

 ясла-садок № 5 «Росинка» Арцизької міської ради», напрямком використання якого 

 визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) до 

 загального фонду бюджету; 

- затвердити дефіцит загального фонду бюджету  у сумі 688002  грн., джерелом  

погашення якого є передача коштів із спеціального фонду бюджету (бюджету роз-

витку) до загального фонду бюджету;  

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

льної роботи з дітьми» у  сумі 70400 грн., у тому числі з: 

-  заробітної плати у сумі 57000 грн.; 

-  нарахування на оплату праці у сумі 13400 грн.; 

 2. Кошти у сумі 2587624  грн. спрямувати: 

1) Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 141900 грн., в то-

му числі на:  

- «Надання дошкільної освіти» у сумі 30500 грн. на придбання предметів, матеріа-

лів, обладнання та інвентарю; 

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

20000 грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

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

спортивних шкіл» у сумі 21000 грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю; 

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

льної роботи з дітьми» у сумі 36000 грн. на придбання предметів, матеріалів, облад-

нання та інвентарю; 

- «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 34400 грн.,  у тому 

числі: 

  а) на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 5000 грн.; 

  б) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 29400  грн., напрямком 

 використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджет розвитку); 

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



29400 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

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

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.  

2) Міській раді у сумі 2062846 грн., в тому числі: 

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності міської ради» у сумі  288938  грн., у тому числі на: 

а) оплату праці з нарахуваннями у сумі 244000 грн.; 

б) оплату електричної енергії у сумі 38938 грн.; 

в) оплату послуг (крім комунальних) у сумі 6000 грн.;  

г) зменшити оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 68000 

грн.; 

д) збільшити придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 

68000 грн. 

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на оплату 

електричної енергії у сумі 80721 грн.; 

- «Організація благоустрою населених пунктів» на оплату електричної енергії у сумі 

111400 грн.; 

- Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської 

 ради на виконання заходів Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих ка-

тегорій громадян в залізничному транспорті на 2021 рік» у сумі 20000 грн. 

- Комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна ліка-

рня» Арцизької міської ради  поточний трансферт у сумі 779658 грн. 

- Комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» поточний трансферт у сумі 101175  

грн.  

- Комунальному підприємству «Водоканал» поточний трансферт у сумі 163224 грн.  

- Комунальному підприємству «Комфорт-16» поточний трансферт у сумі 443260 

грн. 

- Комунальному підприємству «Благоустрій» поточний трансферт у сумі 43257 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 позамісь-

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

2021 рік»  поточний трансферт у сумі  31213 грн. 

3) Фінансовому управлінню Арцизької міської ради у сумі 106878 грн. на іншу суб-

венцію 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. 

4) Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  276000  грн., напрямком 

 використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджет розвитку). 

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

276000 грн., джерелом погашення якого є передача коштів із загального фонду бю-

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

- у сумі 259000 грн. на капітальний трансферт комунальному некомерційному  підп-

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

придбання обладнання і предметів довгострокового користування ; 



- у сумі 17000 грн.  відділу культури та туризму Арцизької міської ради «Забезпе-

чення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клу-

бних закладів» на  придбання обладнання і предметів довгострокового користуван-

ня. 

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

фінансового управління Арцизької міської ради, а саме: 

   1. Зменшити видатки у сумі  12000 грн. з оплати послуг (крім комунальних). 

   2. Кошти у сумі 12000 грн. спрямувати на організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради на оплату послуг (крім 

комунальних). 

1.4. Внести зміни в бюджетні призначення відділу культури та туризму Арцизької 

міської ради, а саме: 

1. Зменшити видатки у сумі  60000 грн., у тому числі з:  

а) забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, а саме: 

    - нарахування на оплату праці у сумі 15000 грн.; 

б)  забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів, а саме: 

- оплати послуг (крім комунальних) у сумі 45000 грн. 

2. Кошти у сумі 60000 грн. спрямувати на: 

а) забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, а саме: 

- заробітну плату у сумі 15000 грн.; 

б) інші заходи в галузі культури і мистецтва, а саме: 

-  предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 45000 грн. 

1.5. Внести зміни в бюджетні призначення відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, а саме: 

     - оплата послуг (крім комунальних) зменшити на 264921 грн.; 

     - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до 

заходів розвитку збільшити на 264921 грн. 

1.6. Збільшити доходну частину загального фонду міської територіальної громади  

за рахунок Іншої субвенції із Павлівської сільської територіальної громади у сумі 

157728 грн. та спрямувати ці кошти: 

1) міській раді у сумі 80000 грн., у тому числі: 

- комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької міської ради» поточний трансферт у сумі 50000 грн.: 

- комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна ліка-

рня» Арцизької міської ради  поточний трансферт у сумі 30000 грн.; 

2) відділу культури та туризму Арцизької міської ради у сумі 77728 грн. надання 

спеціальної освіти мистецькими школами на оплату праці з нарахуванням. 

1.7. Внести зміни в бюджетні призначення спеціального фонду бюджету міської те-

риторіальної громади  (бюджету розвитку) по міській раді: 

1) утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ра-

хунок коштів місцевого бюджету зменшити у сумі 10000 грн., в тому числі по 

об’єктам: 



- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна з № 73 до № 109 в 

селі Надеждівка Арцизького району Одеської області у сумі 5000 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку від № 38/1 (церква) вул. 

Центральна до № 50 по вулиці Гагаріна в селі Надеждівка Арцизького району Оде-

ської області у сумі 5000 грн. 

2) утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ра-

хунок коштів місцевого бюджету збільшити у сумі 10000 грн. на капітальний транс-

ферт ДП «Служба місцевих автомобільних доріг», як спів фінансування  об’єктів: 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна з № 73 до № 109 в 

селі Надеждівка Арцизького району Одеської області у сумі 5000 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку від № 38/1 (церква) вул. 

Центральна до № 50 по вулиці Гагаріна в селі Надеждівка Арцизького району Оде-

ської області у сумі 5000 грн. 

2. Внести зміни в рішення сесії Арцизької міської ради від  19 листопада 2021 року 

№926-VІІІ «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 абзац 7 розділу б) підпункту 1) пункту 1.9. викласти в 

новій редакції: 

«-  об’єкту «Капітальний ремонт Плоцького закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів – філія Виноградівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів зі структурним підрозділом дошкільної освіти Арцизької міської ради Оде-

ської області, розташованого за адресою: вулиця Дружби, 45, село Плоцьк Одеської 

області» у сумі 3013 грн.». 

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 


