
     
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 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. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду бюдже-

ту міської територіальної громади за рахунок економії коштів, а саме: 

1.1.1 Зменшити бюджетні призначення по Відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради у сумі 1126159 грн., в тому числі: 

         - «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  з 

продуктів харчування у сумі  606159 грн.; 

          - «Надання дошкільної освіти» з продуктів харчування у сумі  520000 грн.; 

          1.1.2 Кошти у сумі 1126159  грн. спрямувати Арцизькій міській раді, в тому 

числі: 

           1) поточний трансферт комунальному некомерційному  підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» у сумі 300000 грн., 

у тому числі на: 

           - виконання заходів Програми забезпечення  безоплатного та пільгового від-

пустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування окремих груп насе-

лення  та за певними категоріями захворювань Комунального некомерційного підп-

риємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

на 2022-2023 роки у сумі 100000 грн.; 

          - виконання заходів Програми розвитку та фінансової підтримки Комунально-

го некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ар-

цизької міської ради» на 2022-2023 роки у сумі 200000 грн.; 

           2) поточний трансферт комунальному підприємству «Водоканал» на виконан-

ня заходів Програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства» на 2021-2022 роки» у сумі 632717  грн.; 

          3) комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької місь-

кої ради  на «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій грома-

дян на залізничному транспорті» у сумі 71152 грн.  з метою виконання заходів Про-

грами  «Компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в залізничному 

транспорті на 2021-2022 роки»; 

          4) поточний трансферт комунальному підприємству «Комфорт-16» у сумі 

81852 грн., в тому числі на: 



           -  «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» у 

сумі 31728 грн.; 

          -  «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 50124 грн.;  

          5) поточний трансферт комунальному підприємству «Житловик» на «Забезпе-

чення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, вико-

нують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 40438 грн.; 

      1.2. Внести зміни в  бюджетні призначення загального фонду бюджету Арцизь-

кої міської ради із організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення діяльності  міської  ради, а саме : 

        - зменшити предмети,  матеріали, обладнання та інвентар  у сумі 19000 грн.; 

        - збільшити   оплата електроенергії у сумі  19000 грн. 

        1.3. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету міської територіа-

льної громади за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на надання державної під-

тримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 98059 грн. та спрямувати ці кошти Відділу освіти. мо-

лоді та спорту Арцизької міської ради, в тому числі:    

       - на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у сумі 63745 

грн.; 

      - затвердити профіцит загального фонду бюджету  у сумі 34314 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 

34314 грн., джерело погашення якого визначити передачу коштів із загального фон-

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

кошти на придбання спеціальних заходів корекції психофізичного розвитку. 

         2. Внести зміни та доповнення в додатки 1, 2, 3, 5, 7, 8 до рішення Арцизької 

міської ради від 24.12.2021 року № 1126-VІІІ «Про бюджет Арцизької міської тери-

торіальної 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. 
                                                                                                      
 


