
                                                   
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
  

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 статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» виконавчий комітет 

Арцизької міської ради  

 

 В И Р І Ш И В: 
     1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради  від 24 грудня 

2021 року № 1126–VІІІ «Про  бюджет Арцизької міської територіальної громади  на 

2022 рік»: 

     1.1. Зменшити  показники видаткової частини бюджету Арцизької міської тери-

торіальної громади у сумі   1957703 грн., а саме з:  

      Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради  по загальному фонду у 

сумі 1657703  грн., в тому числі: 

      а) «Надання дошкільної освіти» з оплати праці з нарахуваннями у сумі 500000 

грн.;       

      б) «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  з 

оплати праці з нарахуваннями у сумі   1157703 грн. 

     Відділу культури і туризму Арцизької міської ради «Забезпечення діяльності па-

лаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»  з 

оплати праці з нарахуваннями  у сумі 300000  грн.  

   1.2. Кошти у сумі 1957703  грн. спрямувати: 

     Арцизькій міській раді у сумі 1117703 грн., а саме: 

     а) поточний трансферт Комунальному некомерційному  підприємству «Центр пе-

рвинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на виконання заходів 

програми  Забезпечення  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за певними категорія-

ми захворювань Комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»  на 2022-2023 роки  у сумі 

92000 грн.; 

     б) поточний трансферт Комунальному підприємству «Благоустрій» «Організація 

благоустрою населених пунктів» у сумі 52767 грн.; 

    в) поточний трансферт Комунальному підприємству «Комфорт – 16»  у сумі 

837974 грн., в тому числі: 

         1) Організація благоустрою населених пунктів  у сумі 166064 грн.; 

         2)  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 

541315  грн.; 



           3) Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  у сумі 

42355 грн.; 

           4) Муніципальні формування з охорони громадського порядку  у сумі 88240 

грн.; 

   г)  Комунальному підприємству «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство 

«Колос» Арцизької міської ради на виконання заходів програми Розвитку фізичної 

культури і спорту Арцизької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 

сумі 22850 грн.; 

   д) на виконання заходів програми  відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення ку-

льтурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Арцизької 

міською радою на 2022-2025 роки  сумі 62112 грн.; 

  є) на виконання заходів комплексної програми соціальної підтримки населення 

«Соціальний захист населення в Арцизькій міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки» у сумі   50000   грн. 

      Відділу соціального захисту населення  у сумі 840000 грн., в тому числі: 

      1) на виконання заходів програми  Про надання матеріально-грошової допомоги  

мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки  у сумі  

600000   грн.; 

       2) надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  з інших виплат 

населенню у сумі 240000 грн.; 

     1.3.  Затвердити перерозподіл видаткової частини бюджетних призначень Відділу 

освіти,  молоді та спорту Арцизької міської ради, а саме: 

       1) зменшити річні планові показники у сумі  868000  грн.., в тому числі: 

        «Надання дошкільної освіти»  зменшити видатки з зарплати з нарахуваннями   

сумі 250000 грн.;   

       «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл» у сумі 45000 грн., в тому числі з: 

           а) оплата послуг (крім комунальних) у сумі 30000 грн.; 

           б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 15000 грн.; 

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

ншити  видатки з зарплати з нарахуваннями   сумі 573000 грн.; 

   2) кошти у сумі  868000   грн. спрямувати: 

            «Надання дошкільної освіти»  на предмети, матеріали, обладнання та інвен-

тар у сумі 378000 грн.; 

            «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл» у сумі 45000 грн., в тому числі на: 

             а) видатки на відрядження у сумі 40000 грн.; 

             б) оплата водопостачання та водовідведення у сумі 5000 грн.;   

           «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  у 

сумі 403000 грн. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 

          «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із поза-

шкільної роботи з дітьми»  у сумі  20000 грн.  на предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар; 

          «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  у сумі 22000 грн. на 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 



3) перерозподілити кошти «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», 

а саме:  

         затвердити профіцит спеціального фонду бюджету  (бюджету розвитку) у сумі   

30000  грн. з придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на-

прямком використання профіциту визначити передачу коштів із спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку) до загального фонду бюджету; 

        затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 30000  грн., джерелом по-

гашення якого визначити  передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бюдже-

ту розвитку) до загального фонду бюджету та спрямувати ці кошти на предмети, ма-

теріали, обладнання та інвентар. 

1.4.  Затвердити перерозподіл видаткової частини бюджетних призначень Комуна-

льного підприємства «Комфорт – 16», в тому числі: 

    1) «Організація благоустрою населених пунктів», а саме: 

         затвердити профіцит спеціального фонду бюджету  (бюджету розвитку) у сумі   

310157  грн. за рахунок  капітального трансферту підприємству, напрямком викори-

стання профіциту визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бю-

джету розвитку) до загального фонду бюджету; 

        затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 310157  грн., джерелом 

погашення якого визначити  передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бю-

джету розвитку) до загального фонду бюджету та спрямувати ці кошти на поточний 

трансферт підприємству; 

   2) «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», а саме:  

     затвердити профіцит спеціального фонду бюджету  (бюджету розвитку) у сумі   

17000  грн. за рахунок  капітального трансферту підприємству, напрямком викорис-

тання профіциту визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бю-

джету розвитку) до загального фонду бюджету; 

        затвердити дефіцит загального фонду бюджету у сумі 17000  грн., джерелом по-

гашення якого визначити  передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бюдже-

ту розвитку) до загального фонду бюджету та спрямувати ці кошти на поточний 

трансферт підприємству. 

     2. Внести зміни та доповнення в додатки   2, 3, 5, 6, 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 виконання рішення покласти на першого заступника Арцизького 

міського голови.                                                                                                    

 

 

                                                                                          Проект рішення підготовлений 

                                                                                          Фінансовим управлінням  

                                                                                          Арцизької міської ради 


