
     
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради 

від 24 грудня 2020 року №67-VIII  «Про затвердження програми 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»   

на  2021 рік» 

 

    Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення Арцизької міської 

ради від 22 лютого 2021 року №204-VIII «Про внесення змін та доповнень до 

рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 року №67-VІІІ «Про 

затвердження програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на  2021 рік», рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 

року №1120-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

ради від 24 грудня 2020 року №67-VІІІ «Про затвердження програми 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на  2021 

рік», рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 року №1230-VIII «Про 

внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 

року №67-VІІІ «Про затвердження програми «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» на  2021 рік», Арцизька міська рада  

  

 

    ВИРІШИЛА: 

    1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 

2020 року №67-VIII «Про затвердження програми «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства»  на  2021 рік», виклавши Додаток 1 

програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  

на  2021-2022 роки у новій редакції (додається).     

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

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

інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 

 

 

 



  

 

Додаток 

до    рішення Арцизької міської ради 

від 31 березня  2022 року №1312-VIII 

 
Додаток 1  

до програми «Забезпечення діяльності                                              

водопровідно-каналізаційного господарства»  

на 2021-2022 роки 
                 

Фінансування заходів по Програмі 

на 2021-2022 роки 

 

№ 

п/п 

Виконавець заходу Джерела фінансування Об'єм 

фінансування,  

усього тис.грн. 

Етапи фінансування 

2021 рік 2022 рік 

1 
КП «Главенець»  

с.Главані 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
336,330 336,330 - 

2 
КП «Комфорт-16» 

с.Задунаївка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
4050,876 1105,882 2944,994 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
94,933 94,933 - 

3 
КП «Ізвор»  

с. Делень 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
120,440 120,440 - 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
15,000 15,000 - 

4 

 

КП «Водоканал»  

м. Арциз  

 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
2337,487 1280,682 1056,805 

Капітальний трансферт 

разом, у тому числі: 7008,743 

 

6508,743 

 

500,000 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 4915,737 

 

4415,737 

 

 

500,000 

 

обласний бюджет 2093,006 2093,006 - 

5 Арцизька міська 

рада  

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  
882,911 882,911 - 

 Разом: 14846,720 10344,921 4501,799 

Роз’яснення до Додатку 1 програми: 

п.2 поточний трансферт КП «Комфорт-16» збільшено на 31,728 тис.грн. 

п. 4 поточний трансферт КП «Водоканал» збільшено на 556,805 тис.грн. на придбання предметів, матеріалів для 

ремонту водопровідних мереж міста Арциз 


