
Додаток №1                                                                                                                                                       

до рішення  міської ради

від __.02.2022р № ____-VIІІ

15539000000
(код бюджету)

Код 

бюджетної 

класифікац

ії Найменування

Уточнений план 

на період

Фактично 

надійшло

(+/-) відхилення 

до уточненого 

плану

% 

виконанн

я до  

плану

10000000 Податкові надходження 141731412,00 143693269,95 1961857,95 101,38

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 71995022,00 72665543,47 670521,47 100,93

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 71959622,00 72629635,47 670013,47 100,93

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується  із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 59954476,00 60238097,61 283621,61 100,47

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, одержаних військовослужбовцями 2688000,00 2799817,00 111817,00 104,16

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 8180246,00 8284625,24 104379,24 101,28

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування 1136900,00 1307095,62 170195,62 114,97

11020000 Податок на прибуток підприємств 35400,00 35908,00 508,00 101,44

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 35400,00 35908,00 508,00 101,44

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 7520,00 13597,73 6077,73 180,82

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 1020,00 926,77 -93,23 90,86

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 0,00 199,06 199,06 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 1020,00 727,71 -292,29 71,34

13030000 Рентна плата за користування надрами 6500,00 12670,96 6170,96 194,94

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 6500,00 12670,96 6170,96 194,94

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  4743100,00 4927908,14 184808,14 103,90

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 633300,00 704071,61 70771,61 111,18

14021900 Пальне 633300,00 704071,61 70771,61 111,18

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання бюджету Арцизької міської територіальної громади за доходами за 2021 рік   



14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 2303200,00 2392162,09 88962,09 103,86

14031900 Пальне 2303200,00 2392162,09 88962,09 103,86

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 1806600,00 1831674,44 25074,44 101,39

18000000 Місцеві податки та збори 64985770,00 66086220,61 1100450,61 101,69
18010000 Податок на майно 35884540,00 34888779,20 -995760,80 97,23

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 2575,00 3174,82 599,82 123,29

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 132419,00 144988,03 12569,03 109,49

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 353411,00 365444,22 12033,22 103,40

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 1283845,00 1370527,63 86682,63 106,75

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 18342410,00 18554505,07 212095,07 101,16

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10279900,00 8744999,31 -1534900,69 85,07

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3300630,00 3383173,02 82543,02 102,50

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1947200,00 2050668,60 103468,60 105,31

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 242150,00 271298,50 29148,50 112,04

18030000 Туристичний збір 9000,00 11298,00 2298,00 125,53

18030200 

Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 9000,00 11298,00 2298,00 125,53

18050000 Єдиний податок  29092230,00 31186143,41 2093913,41 107,20
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2095000,00 2080026,61 -14973,39 99,29

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 16236230,00 17324799,65 1088569,65 106,70

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників  10761000,00 11781317,15 1020317,15 109,48

20000000 Неподаткові надходження 2794990,00 3350604,94 554414,94 119,88

21000000 

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  298640,00 325327,70 25487,70 108,94

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань 19800,00 19800,00 0,00 100,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 19800,00 19800,00 0,00 100,00

21080000 Інші надходження  278840,00 305527,70 25487,70 109,57

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5640,00 18649,00 13009,00 330,66

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 273200,00 285678,70 12478,70 104,57

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, 

що визначені Законом України "Про оренду 

державного та комунального майна", які 

підлягають перерахуванню оператором 

електронного майданчика до відповідного 

бюджету 0,00 1200,00 1200,00



22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 2292210,00 2765322,16 473112,16 120,64

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1900860,00 2112158,05 211298,05 111,12

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 70000,00 80580,00 10580,00 115,11

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1256150,00 1401754,45 145604,45 111,59

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 566810,00 615053,60 48243,60 108,51

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 7900,00 14770,00 6870,00 186,96

22080000 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  27720,00 51661,32 23941,32 186,37

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 27720,00 51661,32 23941,32 186,37

22090000 Державне мито  363630,00 601502,79 237872,79 165,42

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  350030,00 583133,61 233103,61 166,60

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 34,68 34,68

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  13600,00 18334,50 4734,50 134,81

24000000 Інші неподаткові надходження  204140,00 259955,08 55815,08 127,34
24060000 Інші надходження  204140,00 259955,08 55815,08 127,34

24060300 Інші надходження  203240,00 259955,08 56715,08 127,91

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, які 

не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву  без спеціального 

дозволу 900,00 0,00 -900,00 0,00

Всього доходів без трансфертів 144526402,00 147043874,89 2517472,89 101,74

40000000 Офіційні трансферти 122094262,05 121977934,92 -116327,13 99,90
41000000 Від органів державного управління  122094262,05 121977934,92 -116327,13 99,90

41020000 

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 25720300,00 25720300,00 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 25720300,00 25720300,00 0,00 100,00

41030000 

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 88749800,00 88749800,00 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 88749800,00 88749800,00 0,00 100,00



41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 1348050,00 1348050,00 0,00 100,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 1348050,00 1348050,00 0,00 100,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 6276112,05 6159784,92 -116327,13 98,15

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 1152000,00 1152000,00 0,00 100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 267040,00 267040,00 0,00 100,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1317168,00 1294716,52 -22451,48 98,30

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду 16917,00 16917,00 0,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3522987,05 3429111,40 -93875,65 97,34

УСЬОГО 266620664,05 269021809,81 2401145,76 100,90

Код 

бюджетної 

класифікац

ії Найменування

Уточнений план 

на період

Фактично 

надійшло

(+/-) відхилення 

до уточненого 

плану

% 

виконанн

я до 

плану

19010000 Екологічний податок 89700,00 101235,84 11535,84 112,86

19010100

Екологічний податок, за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 35430,00 42348,54 6918,54 119,53

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 12350,00 10377,64 -1972,36 84,03

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах 41920,00 48509,66 6589,66 115,72

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 1753,92 1753,92 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  5318190,00 6540199,69 1222009,69 122,98

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 3724080,00 2985757,90 -738322,10 80,17

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 1550000,00 1510300,21 -39699,79 97,44

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідного до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» 14110,00 40114,60 26004,60 284,30

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізаціїв 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) 0,00 27983,50 27983,50 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 1403660,08 1403660,08 0,00

25020200

Надходження, що отримають бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів 30000,00 572383,40 542383,40 1907,94

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 71459,49 71459,49

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки Крим 0,00 71459,49 71459,49

Усього (без врахування трансфертів) 5407890,00 6714648,94 1306758,94 124,16

41053400

Субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 13530125,00 13490876,77 -39248,23 99,71

Усього 18938015,00 20205525,71 1267510,71 106,69



Додаток №1                                                                                                                                                       



Додаток №2                                                                                                                                                    

до рішення  міської ради

від __.02.2022р № ____-VIІІ

1553900000

( код бюджету ) (грн)

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 3 4 5 6

200000 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07
208000 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07
208100 29 910 904,26 25 331 364,65 4 579 539,61 4 579 539,61

208200 9 538 990,00 9 538 990,00 0,00 0,00

208400 0,00 -17 584 553,46 17 584 553,46 17 584 553,46

X 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07

600000 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07

602000 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07
602100 29 910 904,26 25 331 364,65 4 579 539,61 4 579 539,61

602200 9 538 990,00 9 538 990,00 0,00 0,00

602400 0,00 -17 584 553,46 17 584 553,46 17 584 553,46

X 20 371 914,26 -1 792 178,81 22 164 093,07 22 164 093,07

Зміни обсягів бюджетних коштів

На початок періоду

На кінець періоду

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Загальне фінансування

На кінець періоду

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов’язання
Фінансування за активними операціями

2

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

На початок періоду

Виконання  річного розпису  фінансування бюджету Арцизької міської територіальної громади за 2021 рік

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
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15539000000

(код бюджету)

Касові 
видатки

Поточний період
З початку 

року

01 Арцизька міська рада 67006961,00 65874929,01 98,31 %

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності міської ради

20971779,00 20864310,51 99,49 %

0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти (Ювілейний) 1002730,00 980135,07 97,75 %

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

7628834,00 7628436,90 99,99 %

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

3204986,00 3107802,07 96,97 %

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

(лікарські кадри)

229200,00 229200,00 100,00 %

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку

13007,00 13007,00 100,00 %

0113035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

85000,00 66688,13 78,46 %

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 139200,00 138765,00 99,69 %

0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей 147000,00 147000,00 100,00 %

0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення (Центр 

надання соціальних послуг)

3200911,00 3153512,07 98,52 %

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення ( проїзд, матеріальна допомога)

3571835,00 3366464,00 94,25 %

0115051 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 

об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної (змагання та 

спортивної роботи "Колос")

691000,00 664317,25 96,14 %

0115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 

(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-

спортивної спрямованості "Колос"

1457542,00 1441661,04 98,91 %

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

24345,00 23200,05 95,30 %

Арцизька міська територіальна громада

Виконання видатків  за 2021 рік   Загальний фонд

Код Найменування

Уточнений план % 
виконання 
до плану з 
початку 

року

Додаток № 3                                    

до рішення міської ради від 

__.02.2022р.№______-VIII



0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

3426244,00 3181109,23 92,85 %

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 16665756,00 16484537,41 98,91 %

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

2207604,00 2197603,87 99,55 %

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

32255,00 32255,00 100,00 %

0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

"Трудовий архів"

403559,00 383559,00 95,04 %

0118110 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

27000,00 27000,00 100,00 %

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 483470,00 479898,97 99,26 %

0118210 Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку

1271704,00 1242466,44 97,70 %

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційноїпідготовки місцевого 

значення

22000,00 22000,00 100,00 %

0118710 Резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 0,00 0,00 %

06 Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради

170894506,24 165192962,15 96,66 %

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

764300,00 758049,71 99,18 %

0611010 Надання дошкільної освіти 37735835,00 36596130,68 96,98 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

33657013,05 32391828,55 96,24 %

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (Субвенція)

85457300,00 82884699,40 96,99 %

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (залишок освітньої субвенції)

197268,01 197138,05 99,93 %

0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Будинок 

творчості)

1929135,00 1775489,70 92,04 %

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3495033,00 3472269,12 99,35 %

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти (одноразові 

виплати дітям-сиротам)

315500,00 299230,00 94,84 %

0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого бюджету

211000,00 191414,40 90,72 %

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції

1152000,00 1045658,17 90,77 %

0611154 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

122033,26 121810,42 99,82 %

0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників

1514236,00 1468376,82 96,97 %



0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

59700,00 59621,70 99,87 %

0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам

839824,00 817372,52 97,33 %

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

245340,00 188386,99 76,79 %

0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

100083,92 17836,62 17,82 %

0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей 49000,00 49000,00 100,00 %

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3049905,00 2858649,30 93,73 %

10 Відділ культури та туризму Арцизької міської 

ради

20633540,00 20269854,46 98,24 %

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

779350,00 727162,00 93,30 %

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 5337416,00 5200184,49 97,43 %

1013140 Оздоровлення та відпочинок дітей 49000,00 49000,00 100,00 %

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 4492358,00 4413758,46 98,25 %

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 646128,00 616768,75 95,46 %

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

7253755,00 7198857,11 99,24 %

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

1349633,00 1338601,13 99,18 %

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (Програми) 725900,00 725522,52 99,95 %



37 Фінансове управління Арцизької міської ради 6293478,00 6137944,25 97,53 %

3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2248300,00 2227598,75 99,08 %

3719310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (для Павлівської ТГ)

3292500,00 3292500,00 100,00 %

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 652678,00 568552,50 87,11 %

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

100000,00 49293,00 49,29 %

264828485,24 257475689,87 97,22 %

Балансування бюджету по загальньму фонду 

бюджету за рахунок джерел фінансування у сумі :"-

"1792178,81 грн.

ВСЬОГО загальний фонд:



15539000000

(код бюджету)

Уточнений 
план

Касові видатки

Поточний 
період

З початку року

01 Арцизька міська рада 21596676,47 13557846,65

0110150 Організаційне , інформаційне та матеріально- технічне 

забезпечення міської ради

593560,00 724501,23

0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 43000,00 41800,00

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

(меблі для приймального відділення)

527851,00 322013,85

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

ПАНДУСИ)

1650010,00 633517,64

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

(квартира)

316700,00 316700,00

0115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості (тенісні столи)

99800,00 99800,00

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

4825670,00 4150276,78

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1284996,47 1115901,85

0117324 Будівництво установ та закладів культури 217326,00 217326,00

0117368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів

10141063,00 5269499,30

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

10000,00

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

чи права на неї

7000,00 7000,00

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 1790000,00 658700,00

0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного 

середовища (програма Амброзія)

89700,00 810,00

06 Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської 

ради

16635340,60 14382938,55

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

15000,00 13870,00

0611010 Надання дошкільної освіти 6534822,01 2783688,42

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

7055110,19 8578520,92

Арцизька міська територіальна громада
Виконання видатків за 2021 рік спеціального фонду

Код Найменування

Додаток №3.1                          

до рішення міської ради від 

__.02.2022р.№______-VIII



грн.

62,78 %

122,06 %

97,21 %

61,00 %

38,39 %

100,00 %

100,00 %

86,00 %

86,84 %

100,00 %

51,96 %

0,00 %

100,00 %

36,80 %

0,90 %

86,46 %

92,47 %

42,60 %

121,59 %

% 
виконання 
до плану з 
початку 

року

Додаток №3.1                          

до рішення міської ради від 

__.02.2022р.№______-VIII



0611041 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

146665,46 144000,00

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 131875,00 131870,00

0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету

17723,94 17723,92

0611154 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених 

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

82000,00 82000,00

0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

53100,00 53056,00

0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам

477344,00 477344,00

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

21700,00 21700,00

0617368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів

2100000,00 2079165,29

10 Відділ культури та туризму Арцизької міської ради 2540835,00 2438968,07
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10000,00 10000,00

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 375280,00 361784,58

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 187500,00 190192,00

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 36800,00 35200,00

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

588593,00 517513,57

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 53600,00 51630,00
1017368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів

1289062,00 1272647,92

37 Фінансове управління Арцизької міської ради 329256,00 337255,71
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

42000,00 125103,40

3719750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів

287256,00 212152,31

41102108,07 30717008,98

Балансування бюджету по спеціальному фонду бюджету за рахунок джерел фінансування у сумі  22164093,07 грн.

ВСЬОГО спеціальний фонд:



98,18 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

99,92 %

100,00 %

100,00 %

99,01 %

95,99 %
100,00 %

96,40 %

101,44 %

95,65 %

87,92 %

96,32 %

98,73 %

102,43 %

297,87 %

73,85 %

74,73 %



(грн)

Уточнений план на 
період Фактично надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 
виконання 
до 
уточненого 
плану

3 4 5 6

25720300 25720300 0 100,00
25720300 25720300 0 100,00
88749800 88749800 0 100,00

88749800 88749800 0 100,00
1348050 1348050 0 100,00

1348050 1348050 0 100,00
1152000 1152000 0 100,00

1152000 1152000 0 100,00
267040 267040 0 100,00

267040 267040 0 100,00
1317168 1294716,52 -22451,48 98,30

1317168 1294716,52 -22451,48 98,30
16917 16917 0 100,00

16917 16917 0 100,00
3522987,05 3429111,40 -93875,65 97,34

1 815 358,05 1815358,05 0 100,00
97 075,00 79549,3 -17525,7 81,95

1 610 554,00 1534204,05 -76349,95 95,26

13530125 13490876,77 -39248,23
99,71

13530125 13490876,77 -39248,23 99,71

135624387,05 135468811,7 -155575,36 99,89
122094262,05 121977934,9 -116327,13 99,90
13530125 13490876,77 -39248,23 99,71

(грн.)
Код типової 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня місцевого 
бюджету

Уточнений план на 
період Фактично надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 
виконання 
до 
уточненого 
плану

2 4 5 6 7

41051700

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання 
інвестиційних проектів

15581000000 Бюджет Суворовської селищної територіальної громади

15584000000 Бюджет Теплицької сільської територіальної громади

2. Трансферти до спеціального фонду бюджету

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х

Додаток №4                                                                                                                                                        

до рішення  міської ради

від __.02.2022 р № ___-VIІІ

Виконання міжбюджетних трансфертів за 2021 рік

15539000000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація

99000000000 Державний бюджет України

99000000000 Державний бюджет України

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

15565000000 Бюджет Павлівської сільської територіальної громади

41051400

15100000000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

15100000000

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Обласний бюджет Одеської області

Обласний бюджет Одеської області

загальний фонд

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту

1 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету



9310 3292500 3292500 0

100,00

3292500 3292500 0
100,00

9770 652678 568552,5 -84125,5
87,11

652678 568552,5 -84125,5
87,11

9800 100000 49293 -50707

49,29

100000 49293 -50707
49,29

9750 287256 212152,31 -75103,69

73,85

287256 212152,31 -75103,69

73,85

4332434 4122497,81 -209936,19 95,15

4045178 3910345,5 -134832,5 96,67

287256 212152,31 -75103,69 73,85

Обласний бюджет Одеської області

1556500000

0

3719750

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

3719310 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

15100000000

Бюджет Павлівської сільської 

територіальної громади

Х спеціальний фонд

1530720000

0

Районний бюджет Болградського району

3719800 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

9900000000

0

Державний бюджет України

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних 
проектів


