
                                                 АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                     ПРОЕКТ РІШЕННЯ №18 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

 ради від 24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської  

територіальної громади  на 2022 рік» 

         На підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самов-

рядування в Україні», статей 23, 78, 85 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 2021 ро-

ку № 1126–VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської територіальної громади  на 2022 

рік»: 

          1.1.Внести зміни в річні планові показники доходної частини загального фон-

ду бюджету міської територіальної громади, а саме: 

- зменшити «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині де-

ревини, заготовленої в порядку рубок головного користування»  КДБ 13010100 у 

сумі 210 грн.; 

- збільшити «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рент-

ної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготов-

леної в порядку рубок головного користування)» КДБ 31010200  у сумі 210 грн.  

          1.2. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 1470000  грн., дже-

релом покриття якого є вільний залишок коштів загального фонду бюджету, що 

утворився станом на 01.01.2022 року. 

         1.3. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 1470000  грн., на-

прямком використання якого є передача коштів із загального фонду бюджету на 

спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку). 

        1.4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у 

сумі 1470000 грн., джерело погашення дефіциту бюджету визначити передачу кош-

тів із загального фонду бюджету на спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку) 

та спрямувати ці кошти міській раді на капітальний трансферт для  комунального 

підприємства «Благоустрій» на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування.  

       1.5. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету територіальної громади у 

сумі 2572730,56 грн., джерелом погашення якого є вільний залишок освітньої субве-

нції станом на 01.01.2022 року та спрямувати ці кошти   Відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради «Надання загальної середньої освіти закладами загальної серед-

ньої освіти», в тому числі  на: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 455416,02  грн.; 

- медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 100000 грн.; 

- оплату послуг (крім комунальних) у сумі 20000 грн. 

- затвердити профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі  1997314,54  грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету ( бюджету розвитку); 

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

1997314,54  грн., джерело погашення якого визначити передачу коштів з загального 

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

ці кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 



         1.6. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 2540,46 грн., джерело 

погашення якого є   залишок коштів Субвенції   з місцевого бюджету за рахунок за-

лишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  

(Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)) станом на 

01.01.2022 року. 

       1.7. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 2540,46  грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету на спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку).  

      1.8. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) місь-

кої територіальної громади у сумі 2665,46 грн., джерелом погашення якого  визна-

чити передачу коштів із загального фонду бюджету на спеціальний фонд бюджету 

(бюджет розвитку) у сумі 2540,46  та залишок коштів на 01.01.2022 року  Субвенції 

з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної пі-

дтримки, що утворився на початок бюджетного періоду  (для проведення ремонту та 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої осві-

ти) у сумі 125,00 грн. і спрямувати ці кошти відділу освіти, молоді та спорту Арци-

зької міської ради на придбання   обладнання і предметів довгострокового користу-

вання. 

        1.9. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету територіальної громади у 

сумі 139504,31 грн., джерело погашення якого є вільний залишок Субвенції з місце-

вого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми пот-

ребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  станом на 

01.01.2022  року  та спрямувати ці кошти Відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  на  

виплату заробітної плати з нарахуваннями за проведення корекційних занять.  

      1.10. Перерозподілити показники видаткової частини бюджету  міської ради, а 

саме: 

      1.10.1 зменшити видатки  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріа-

льно-технічне забезпечення діяльності  міської ради»  у сумі 590520 грн., у тому чи-

слі з: 

     -  з оплати праці з нарахуваннями у сумі 580520 грн.; 

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

     1.10.2. кошти у сумі 590520 грн. спрямувати Відділу соціального захисту насе-

лення Арцизької міської ради, в тому числі на: 

     -  оплату праці з нарахуваннями у сумі 580520 грн.; 

     - предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 5000  грн.; 

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

     1.11. Перерозподілити видатки по Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької мі-

ської ради, а саме: 

- зменшити видатки із «Надання дошкільної освіти» з продуктів харчування у сумі 

197000 грн.; 

- затвердити профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі  197000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із за-

гального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету ( бюджету розвитку); 

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

197000  грн., джерело погашення якого визначити передачу коштів з загального фо-

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

кошти  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  



на виготовлення проектної кошторисної документації, робочого проекту, експертизи  

по  об’єкту  «Капітальний ремонт будівлі філії «Арцизький МНВК трудового на-

вчання та професійної організації – філія Арцизького опорного закладу освіти № 1 – 

ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради». 

     1.12. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної 

громади у сумі 40000  грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів ці-

льового фонду, утвореного органом місцевого самоврядування та місцевим органом 

виконавчої влади, що утворився станом на 01.01.2022 року та спрямувати ці кошти 

міській раді на капітальний трансферт для комунального підприємства «Водоканал» 

на об’єкт «Капітальний ремонт напірного колектора каналізації у м. Арциз», в тому 

числі на  виготовлення проектної кошторисної документації у сумі 25000 грн., на  

експертизу у сумі 15000 грн.  

   1.13. Внести зміни в видаткову частину загального фонду бюджету міської ради, а 

саме зменшити видатки з поточного трансферту комунального підприємства «Бла-

гоустрій» у сумі 147000 грн. та спрямувати ці кошти на поточний трансферт кому-

нальному підприємству «Водоканал».  

  1.14. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету міської територіаль-

ної громади за рахунок Іншої субвенції з Теплицької сільської територіальної гро-

мади  у сумі 1421871 грн. та спрямувати кошти: 

   1) міській раді у сумі   1341871 грн., в тому числі: 

   - поточний трансферт  комунальному некомерційному підприємству «Арцизька 

центральна опорна лікарня» у сумі 647074 грн.; 

  - поточний трансферт  комунальному некомерційному  підприємству «Центр пер-

винної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» у сумі 583570 грн.; 

  - поточний трансферт  комунальній організації Арцизький дитячий позаміській за-

клад  оздоровлення  та відпочинку «Ювілейний»  Арцизької міської ради у сумі 

111227 грн.; 

   2) відділу освіти, молоді та спорту  Арцизької міської ради на оплату послуг, які 

надаються інклюзивно-ресурсним центром у сумі 80000 грн. 

    2. Внести зміни та доповнення в рішення  міської ради від 21.01.2022 року № 

1146-УІІ  «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської  ради від 

24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської територіальної 

громади  на 2022 рік», а саме:     

    2.1. в п.1.4.1. розділу 1.4. слова та цифри «- у сумі  3094100 грн. на поточний ( ям-

ковий) ремонт доріг комунальної власності» замінити на: 

 «- у сумі  3000000 грн. на поточний  ремонт дорожнього покриття  по вул. Бондарє-

ва, вул. Соборна, вул. Пушкіна, вул. Чехова, вул. Карла Маркса, вул. Мира, вул. Ща-

слива, вул. Абдулаєва, вул. Соломонова,  пров. Червоноглинський, вул. Вокзальна, 

вул. Суворова, вул. Жовтнева, вул. Фоменко, вул. Комунальна, вул. Добровольсько-

го, вул. Чкалова, вул. Тарутинська, вул. Гагаріна, вул. Трудова, пров. Транспортний, 

вул. Акімова, вул. Лугова у м. Арциз, вул. Шкільна, вул. Миру в с. Виноградівка, 

Арцизької міської територіальної громади Одеської області; 

- у сумі 94100 на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття  по  вул. Лінія 1, 

вул. Лінія 5, вул. Лінія 7, вул. Незалежності в м. Арциз Одеської області»; 

    2.2. в  пп. в) п. 1.4.5.  розділу  1.4.  слова  та цифри «- капітальний трансферт ко-

мунальному підприємству «Комфорт-16» у сумі 478512 грн.» замінити на:   

 «- капітальний трансферт комунальному підприємству «Комфорт-16» у сумі 478512 

грн.  на об’єкт «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях: вул. Шевче-



нко від вул. Надеждівська № 27 до вул. Миру № 18, від вул. Шкільна № 113 до вул. 

Садова № 26, вул. Миру від № 86 до № 225  в селі Виноградівка;  вул. Центральна 

віл № 2 до № 129, провулок між вул. Центральна № 115 та вул. Шкільна № 94, вул. 

Центральна № 37 в селі Главані;  вул. Шкільна від № 1 до №  141, вул. Соборна від 

№ 62 до № 70, провулок між вул. Соборна № 70 та вул. Шкільна № 37, провулок 

між вул. Шкільна № 31 до вул. Соборна № 60  в селі Холмське;   вул. Миру від № 1 

до № 62 «Б» в селі Делень;  вул. Шевченко від № 115 до № 181, від № 13 до № 27 в 

селі  Новоселівка; Арцизької міської територіальної громади Одеської області»; 

     2.3. в розділі 1.8.:  

         1) слова та цифри  «-  поточний (ямковий) ремонт доріг комунальної власності 

у сумі 1205900 грн.» замінити на:  

 «-  у сумі 205900 грн. на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття  по вул. 

Лінія 1, вул. Лінія 5, вул. Лінія 7, вул. Незалежності в м. Арциз Одеської області»; 

       2) доповнити словами та цифрами: 

  «- затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 1000000 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету на 

спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку); 

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

1000000 грн., джерело погашення якого визначити передачу коштів  із загального 

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

ці кошти на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельників в м. 

Арциз Одеської області». 

        3. Викласти в новій редакції додатки 1-6 до рішення Арцизької міської ради від 

24.12.2021 року № 1126-VІІІ «Про бюджет Арцизької міської територіальної грома-

ди на 2022 рік». 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  місь-

кої ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвести-

ційної діяльності. 
                                                                                                    Проект рішення підготовлено 

                                                                                                                     фінансовим управлінням  

                                                                                                                     Арцизької міської ради 


