
                                                 АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                       ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4 

 

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 

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

рік»: 

          1.1. Перерозподілити показники видаткової частини загального фонду бюдже-

ту Арцизької міської ради, а саме: 

          1.1.1. зменшити видатки у сумі 1172143 грн. в тому числі з: 

        - поточного  ремонту дорожнього покриття  по вул. Бондарєва, вул. Соборна, 

вул. Пушкіна, вул. Чехова, вул. Карла Маркса, вул. Мира, вул. Щаслива, вул. Абду-

лаєва, вул. Соломонова,  пров. Червоноглинський, вул. Вокзальна, вул. Суворова, 

вул. Жовтнева, вул. Фоменко, вул. Комунальна, вул. Добровольського, вул. Чкалова, 

вул. Тарутинська, вул. Гагаріна, вул. Трудова, пров. Транспортний, вул. Акімова, 

вул. Лугова, вул. 28 Червня у м. Арциз, вул. Шкільна, вул. Миру в с. Виноградівка, 

Арцизької міської територіальної громади Одеської області у сумі 1158039 грн.; 

       - поточного  ремонту дорожнього покриття  по пров. Транспортний в м. Арциз 

Одеської області у сумі 14104 грн.; 

       1.1.2. кошти у сумі 1172143 грн. спрямувати: 

             - у сумі 1000000 грн. комунальній установі «Центр надання соціальних пос-

луг» Арцизької міської ради КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на виконання 

заходів Програми про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизь-

кої міської територіальної громади на 2022-2025 роки; 

            - у сумі 172143 грн. комунальному некомерційному  підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» КПК 0112152  «Ін-

ші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для виконання заходів Про-

грами забезпечення  безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за ре-

цептами лікарів у разі лікування окремих груп населення  та за певними категоріями 

захворювань Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки. 

        1.2. Кошти Іншої субвенції фінансового управління Арцизької міської ради, які 

 передбачалися районному бюджету Болградського району  для виплати  компенса- 

ції фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професійній  ос- 

нові  у сумі 100000 грн. спрямувати міській раді на КПК 0113160 «Надання соціаль-

них гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообс-

луговування і потребують сторонньої допомоги», КЕКВ 2730 «Інші виплати насе-

ленню» для компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на не професійній  основі. 

 . 



        2. Внести зміни та доповнення в додатки  3, 7 до рішення Арцизької міської ра-

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

громади на 2022 рік». 

        3. 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 


