
Додаток №1                                                                                                                                                       
до рішення  міської ради
від _________.2022р № ____-VIІІ

15539000000

(код бюджету)

Код 
бюджетної 
класифікац

ії Найменування
Уточнений план 
на період

Фактично 
надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 

виконанн
я до  
плану

10000000 Податкові надходження 98803057,00 100288051,80 1484994,80 101,50

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 59336084,00 60053674,74 717590,74 101,21

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 59314769,00 60032359,74 717590,74 101,21

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується  із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати 45524230,00 44548848,10 -975381,90 97,86

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, одержаних військовослужбовцями 8417085,00 10115505,48 1698420,48 120,18

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 4465454,00 4398366,65 -67087,35 98,50

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування 908000,00 969639,51 61639,51 106,79

11020000 Податок на прибуток підприємств 21315,00 21315,00 0,00 100,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 21315,00 21315,00 0,00 100,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 9560,00 22391,34 12831,34 234,22

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 1060,00 500,00 -560,00 47,17

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) 1060,00 500,00 -560,00 47,17

13030000 Рентна плата за користування надрами 8500,00 21891,34 13391,34 257,55

13030100

Рентна плата за користування надрами для 
видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення 8500,00 21891,34 13391,34 257,55

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2675200,00 2248118,49 -427081,51 84,04

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 287000,00 116593,02 -170406,98 40,62

14021900 Пальне 287000,00 116593,02 -170406,98 40,62

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 973000,00 403930,77 -569069,23 41,51

14031900 Пальне 973000,00 403930,77 -569069,23 41,51

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 1415200,00 1727594,70 312394,70 122,07

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання бюджету Арцизької міської територіальної громади за доходами за 9 місяців 2022 року 



14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками 
та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та 
промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, що 
оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 
пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України 438700,00 569626,87 130926,87 129,84

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України) 976500,00 1157967,83 181467,83 118,58

18000000 Місцеві податки та збори 36782213,00 37963867,23 1181654,23 103,21

18010000 Податок на майно 19042763,00 20490319,93 1447556,93 107,60

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 2560,00 5892,82 3332,82 230,19

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 39000,00 116610,40 77610,40 299,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 282000,00 148099,06 -133900,94 52,52

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 1211200,00 1041722,92 -169477,08 86,01

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 8415403,00 10389184,91 1973781,91 123,45

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5200000,00 5524044,05 324044,05 106,23

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2589850,00 1924987,39 -664862,61 74,33

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1134000,00 1245236,71 111236,71 109,81

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 168750,00 94541,67 -74208,33 56,02

18030000 Туристичний збір 7500,00 7108,75 -391,25 94,78

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 7500,00 7108,75 -391,25 94,78

18050000 Єдиний податок  17731950,00 17466438,55 -265511,45 98,50

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1555500,00 1213697,25 -341802,75 78,03

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 11380430,00 11762208,91 381778,91 103,35

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників  4796020,00 4490532,39 -305487,61 93,63

20000000 Неподаткові надходження 1858635,00 2816157,32 957522,32 151,52

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  84200,00 253422,40 169222,40 300,98

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань 19800,00 52,00 -19748,00 0,26

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 19800,00 52,00 -19748,00 0,26

21080000 Інші надходження  64400,00 253370,40 188970,40 393,43

21080500 Інші надходження 0,00 20,00 20,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7400,00 157879,00 150479,00 2133,50

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 57000,00 95471,40 38471,40 167,49



22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1724935,00 2524293,07 799358,07 146,34

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1563940,00 2245647,38 681707,38 143,59

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 55200,00 34380,00 -20820,00 62,28

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1071400,00 1703700,53 632300,53 159,02

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 428340,00 503845,85 75505,85 117,63

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 9000,00 3721,00 -5279,00 41,34

22080000 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим державним майном  30375,00 33242,54 2867,54 109,44

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності 30375,00 33242,54 2867,54 109,44

22090000 Державне мито  130620,00 245403,15 114783,15 187,88

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому числі 
за оформлення документів на спадщину і 
дарування  117000,00 234110,90 117110,90 200,09

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 20,00 38,25 18,25

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України  13600,00 11254,00 -2346,00 82,75

24000000 Інші неподаткові надходження  49500,00 38441,85 -11058,15 77,66

24060000 Інші надходження  49500,00 38441,85 -11058,15 77,66

24060300 Інші надходження  49500,00 38441,85 -11058,15 77,66

Всього доходів без трансфертів 100661692,00 103104209,12 2442517,12 102,43

40000000 Офіційні трансферти 91958950,00 91861774,76 -97175,24 99,89

41000000 Від органів державного управління  91958950,00 91861774,76 -97175,24 99,89

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 23553000,00 23553000,00 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 23553000,00 23553000,00 0,00 100,00

41030000 
Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 63797300,00 63797300,00 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 63797300,00 63797300,00 0,00 100,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 4608650,00 4511474,76 -97175,24 97,89

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції 949400,00 949400,00 0,00 100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 124305,00 98055,00 -26250,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3534945,00 3464019,76 -70925,24 97,99

УСЬОГО 192620642,00 194965983,88 2345341,88 101,22

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



Код 
бюджетної 
класифікац

ії Найменування
Уточнений план 

на період
Фактично 
надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 

плану

% 

виконанн
я до 

плану
19010000 Екологічний податок 76500,00 60719,51 -15780,49 79,37

19010100

Екологічний податок, за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення 33525,00 20534,15 -12990,85 61,25

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об`єкти 8175,00 7721,07 -453,93 94,45

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах 34800,00 32464,29 -2335,71 93,29

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 2516,99 2516,99 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  5185250,00 2774305,84 -2410944,16 53,50

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 3633730,00 800704,60 -2833025,40 22,04

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 1505000,00 479025,02 -1025974,98 31,83

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідного до Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» 26520,00 16577,39 -9942,61 62,51

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 1474226,83 1474226,83

25020200

Надходження, що отримають бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів 20000,00 3772,00 -16228,00 18,86

Усього 5261750,00 2837542,34 -2424207,66 53,93



Додаток №2                                                                                                                                                    
до рішення  міської ради
від _______.2022р № ____-VIІІ

1553900000

( код бюджету ) (грн)

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 3 4 5 6

200000 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

208000 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

208100 98 088 252,34 95 729 415,34 2 358 837,00 2 282 869,00

208200 71 007 589,34 69 723 108,34 1 284 481,00 1 284 481,00

208400 0,00 -10 682 087,02 10 682 087,02 10 682 087,02

X 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

600000 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

602000 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

602100 98 088 252,34 95 729 415,34 2 358 837,00 2 282 869,00

602200 71 007 589,34 69 723 108,34 1 284 481,00 1 284 481,00

602400 0,00 -10 682 087,02 10 682 087,02 10 682 087,02

X 27 080 663,00 15 324 219,98 11 756 443,02 11 680 475,02

Виконання   розпису  фінансування бюджету Арцизької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Загальне фінансування
Фінансування за типом боргового зобов’язання

Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів
На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Загальне фінансування



15539000000

(код бюджету)
Уточнений 
план Касові видатки

Поточний 
період З початку року

01 Арцизька міська рада 59692386,85 51265702,48 85,88 %

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

17622278,00 15427294,02 87,54 %

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 113250,00 0,00 0,00 %

0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 532287,00 345726,64 64,95 %

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 9192240,00 7032325,78 76,50 %

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

2666982,40 2396226,28 89,85 %

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 1112410,27 808534,76 72,68 %

0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

67018,18 67018,17 100,00 %

0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей 28125,00

0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

2830851,00 2499342,78 88,29 %

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1350501,00 1350501,00 100,00 %

0115051 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об’єднань 
фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення 
навчально-тренувальної (змагання та спортивної роботи 
"Колос")

175000,00 120110,00 68,63 %

0115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної 
спрямованості "Колос"

1121286,00 1101705,38 98,25 %

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

4399331,00 3677570,40 83,59 %

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

400438,00 400438,00 100,00 %

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 12194339,00 11117561,33 91,17 %

0117130 Здійснення  заходів із землеустрою 140000,00 0,00 0,00 %

0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 315132,00 234358,93 74,37 %

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 361079,00 327370,91 90,66 %

0118210 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 2176452,00 2154574,31 98,99 %

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення

22000,00 0,00 0,00 %

0118710 Резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 0,00 0,00 %

0118775 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету

2771387,00 2205043,79 79,56 %

Арцизька міська територіальна громада
Виконання видатків  за 9 місяців 2022 року   Загальний фонд

Код Найменування
% виконання до 
плану з початку 

року

Додаток № 3                                    до 
рішення міської ради від 

_____.2022р.№______-VIII



06 Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 127438813,31 113219536,12 88,84 %

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

670368,00 619951,27 92,48 %

0611010 Надання дошкільної освіти 25308942,00 21983221,12 86,86 %

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

27231438,00 22246804,77 81,70 %

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

63797300,00 59968645,99 94,00 %

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

511980,00 490976,00 95,90 %

0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

1269927,00 774964,72 61,02 %

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2941783,00 2595221,21 88,22 %

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 290070,00 272640,00 93,99 %

0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету

298609,00 192300,62 64,40 %

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції

949400,00 741664,79 78,12 %

0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників

1224731,00 1077581,71 87,99 %

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами

98055,00 0,00 %

0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 

139504,31 75454,34 54,09 %

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2706706,00 2180109,58 80,54 %

08 Відділ соціального захисту населення Арцизької міської 
ради

1860786,82 1376040,55 73,95 %

0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

200100,00 154039,37 76,98 %

0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

44133,82 0,00 %

0813160 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

400000,00 394501,18 98,63 %

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1190499,00 827500,00 69,51 %

0818775 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету

26054,00 0,00 %

10 Відділ культури та туризму Арцизької міської ради 16872405,00 13488011,73 79,94 %

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

668129,00 448089,28 67,07 %

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 4899055,00 3869836,62 78,99 %

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 3576027,00 3105288,17 86,84 %

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 382237,00 247184,82 64,67 %



1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

5875725,00 4793573,03 81,58 %

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва

1414232,00 979267,81 69,24 %

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 57000,00 44772,00 78,55 %

37 Фінансове управління Арцизької міської ради 2080470,00 1685125,31 81,00 %

3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1980470,00 1635125,31 82,56 %

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

100000,00 50000,00 50,00 %

207944861,98 181034416,19 87,06 %

Балансування бюджету по загальньму фонду бюджету 
за рахунок джерел фінансування у сумі : 
15324219,98грн.

ВСЬОГО загальний фонд:



15539000000

(код бюджету)
грн.

Уточнений 
план Касові видатки

Поточний 
період З початку року

01 Арцизька міська рада 4766629,00 2157182,45 45,26 %

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

356000,00 449755,00 126,34 %

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

1011845,00 783416,71 77,42 %

0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

0,00 772526,74

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

1077972,00 92004,00 8,53 %

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 523012,00 44500,00 8,51 %

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

760000,00 0,00 0,00 %

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 931300,00 0,00 0,00 %

0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного 
середовища

76500,00 0,00 0,00 %

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів

30000,00 14980,00 49,93 %

06 Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької 
міської ради

11715764,02 3394245,96 28,97 %

0611010 Надання дошкільної освіти 6235315,00 1190172,34 19,09 %

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

3267320,00 1919711,25 58,75 %

0611041 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

2665,46 0,00 0,00 %

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

2060750,56 134715,14 6,54 %

0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету

71294,23

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

26250,00 0,00 %

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

108000,00 62890,00 58,23 %

0617368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 
інших бюджетів

15463,00 15463,00 100,00 %

Арцизька міська територіальна громада
Виконання видатків за 9 місяців 2022 року спеціального фонду

Код Найменування

% 

виконання 
до плану з 
початку 

року

Додаток №3.1                          
до рішення міської ради від 
______2022р.№______-VIII



10 Відділ культури та туризму Арцизької міської ради 415800,00 150604,97 36,22 %

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 415800,00 150604,97 36,22 %

37 Фінансове управління Арцизької міської ради 120000,00 0,00 0,00 %

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

120000,00 0,00 %

17018193,02 5702033,38 33,51 %

Балансування бюджету по спеціальному фонду бюджету за рахунок джерел фінансування у сумі  11756443,02 грн.

ВСЬОГО спеціальний фонд:
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Додаток №4                                                                                                                                                      
до рішення  міської ради

від____________2022р №___-VIІІ

КРЕДИТУВАННЯ
місцевого бюджету за 9 місяців 2022 року

Повернення кредитів Кредитування, усього

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

спеціальний фонд

ра
зо

м



(грн)

Уточнений план на 
період Фактично надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 

виконання 
до 
уточненого 
плану

3 4 5 6

23553000 23553000 0 100,00

23553000 23553000 0 100,00

63797300 63797300 0 100,00

63797300 63797300 0 100,00

949400 949400 0 100,00

949400 949400 0 100,00

124305 98055 -26250 78,88

124305 98055 -26250 78,88

3534945 3464019,76 -70925,24 97,99

1 724 008,00 1730108 6100 100,35

58 139,00 18089,76 -40049,24 31,11

1 752 798,00 1715822 -36976 97,89

91958950,00 91861774,76 -97175,24 99,89

91958950,00 91861774,76 -97175,24 99,89

0 0 0 0,00

(грн.)
Код типової 
програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня місцевого 

бюджету
Уточнений план на 
період Фактично надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 

виконання 
до 
уточненого 
плану

2 4 5 6 7

9800 100000 50000 -50000

50,00

100000 50000 -50000
50,00

9800 120000 0 -120000

0,00

3719800 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

99000000000 Державний бюджет України

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту

1 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719800

15565000000 Бюджет Павлівської сільської територіальної громади

загальний фонд
Х спеціальний фонд

15581000000 Бюджет Суворовської селищної територіальної громади
15584000000 Бюджет Теплицької сільської територіальної громади

2. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15100000000 Обласний бюджет Одеської області
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

99000000000 Державний бюджет України
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

15100000000 Обласний бюджет Одеської області

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація
99000000000 Державний бюджет України

Х

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету /

Код бюджету

Додаток №5                                                                                                                                                    
до рішення  міської ради

від _________2022 р № ___-VIІІ

Виконання міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2022 року
15539000000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

(код бюджету)
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1



120000 0 -120000
0,00

220000 50000 -170000 22,73

100000 50000 -50000 50,00

120000 0 -120000 0,00Х спеціальний фонд

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:
Х загальний фонд

99000000000 Державний бюджет України
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0600000

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької 
міської ради (головний розпорядник) 2533025 0 0

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької 
міської ради (відповідальний виконавець) 2533025 0 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Реконструкція покрівлі закладу дошкільної 
освіти ясла-садок № 5 «Росинка» Арцизької 
міської ради

2433025 0 0

«Будівництво дошкільного навчального закладу 
ясла-садок «Вишенька» загального типу 
комунальної власності Арцизької міської ради, 
розташованого за адресою: вулиця Покровська, 
95 «А» с. Прямобалка Одеської області» 
(коригування)

100000 0 0

Додаток №6                                                                                                                                                  
до рішення  міської ради

від____________2022р №___-VIІІ

ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

за 9 місяців 2022 року



0100000
Апарат міської ради (головний розпорядник) 625500 0 0

0110000

Апарат міської ради (відповідальний 
виконавець) 625500 0 0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальний трансферт комунальному 
підприємству «Водоканал»  на виготовлення 
проектної кошторисної документації на об'єкт 
«Реконструкція очисних каналізаційних споруд 
повної біологічної очистки  м. Арциз Одеської 
області»

625500 0 0

х х х Усього х 3158525 0 0



         Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку          Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

         

Усього

у тому 
числі 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10

0600000

Відділ освіти, молоді та спорту 
Арцизької міської ради (головний 
розпорядник) 290070 290070 0 0 272640 272640 0 0 94 94 0 0

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту 
Арцизької міської ради 
(відповідальний виконавець) 

290070 290070 272640,00 272640,00 94 94

0611142 1142 0990

Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Програма розвитку освітньої галузі 
Арцизької міської територіальної 
громади 
 на 2021-2023 роки

рішення 
міської 
ради від 

24.12.2021 

р.   №1093-
VIІІ

290070 290070 272640,00 272640,00 94 94

0100000

Апарат міської ради (головний 
розпорядник) 

39434563 35023934 4410629 4258161 30455957 29521056 934901 919921 77 84 21 22

0110000

Апарат міської ради 
(відповідальний виконавець) 

39434562,84 35023933,84 4410629,00 4258161,00 30455956,86 29521056,15 934900,71 919920,71 77 84 21 22

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров'я

ПРОГРАМА підтримки лікарських кадрів 
для комунального некомерційного 
підприємства
 «Арцизька центральна опорна лікарня» на 
2022 рік

рішення 
міської ради 

від 
17.12.2021р.  
№ 1007-VIІІ

155250 155250 0 152500,00 152500,00 0,00 98 98

ПРОГРАМА
безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами
лікарів, у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань на 2021-
2022 роки

рішення 
міської ради 

від 
26.01.2021р.    
№ 149-VIІІ

34671 34671 8937,20 8937,20

Програма забезпечення безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями 
захворювань Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Арцизької міської 
ради» на 2022-2023 роки

рішення 
міської ради 

від 
24.12.2021 р.         
№ 1104-VIІІ

922489,27 922489,27 0 647097,56 647097,56 0,00 70 0

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню

Програма
фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства
«Арцизька центральна опорна лікарня» 
Арцизької міської ради
 на 2021-2022 роки 

рішення 
міської ради 

від 
26.01.2021 р.    
№ 150-VIІІ

9192240 9192240 7032325,78 7032325,78 77 77

0112111 2111 0725

Первинна медична допомога 
населенню,що надається 
центрам первинної медичної 
(медико-санітарної)допомоги

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної 
медикосанітарної допомоги Арцизької 
міської ради» на 2022-2023 роки 

рішення 
міської ради 

від 
24.12.2021 

р.№ 1106-
VIІІ

3678827 2666982 1011845 1011845 3179642,99 2396226,28 783416,71 783416,71 86 90 77 77

Спеціальний фонд           
Код 

Типо
вої 

прог
рамн

ої 
клас

Код 
Фун
кціо
наль
ної 

клас
ифік

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною 

Усього Загальний фонд

Додаток №7                                                                                                                                                       
до рішення  міської ради

від __________2022р № ___-VIІІ

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд           Усього Загальний 
фонд

Виконання бюджету за розподілом 
витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за 9 місяців 2022 року

____15539000000__________

     (код бюджету)

Спеціальний фонд           
Найменування місцевої / регіональної 

програми
Дата і 
номер 

документа, 
яким 

затверджен
о місцеву 

регіональн

затверджено  з урахуванням змін (грн) виконано (грн) рівень виконання %Код 
Програ

мної 
класифі

кації 
видаткі

в та 



0115051 5051 0810

Фінансова підтримка 
регіональних всеукраїнських 
організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості для 
проведення навчально-
тренувальної та спортивної 
роботи

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту Арцизької міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки

рішення 
міської ради 

від 
22.02.2021 р. 

№182-VIІІ

175000 175000 0 120110,00 120110,00 0,00 69 69

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за 
пільговий поїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному транспорті

Програма "Компенсація пільгового проїзду 
окремих категорій громадян в залізничному 
транспорті на 2021-2022роки"

рішення 
міської ради 

від 
16.04.2021 

р.№286-VIІІ

67018,17 67018,17 0 67018,17 67018,17 0,00 100 100

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

Програма «Соціальний захист ветеранів 
Антитерористичної операції та Операції 
Об’єднаних сил,  їх родин на 2021-2023 
роки»

рішення 
міської ради 

від 
16.04.2021 р.     

№283-VIІІ

41000 41000 41000,00 41000,00 100 100

Програма про надання
матеріально-грошової допомоги мешканцям
Арцизької міської територіальної громади 
на 2022-2025 роки

рішення 
міської ради 

від 
18.02.2022 р.     
№1222-VIІІ

1309501 1309501 1309501,00 1309501,00 100 100

0116030 6030 0620

Організація благоустрою 
населених пунктів

Програма «Благоустрій територій населених 
пунктів Арцизької міської територіальної 
громади» на 2021-2022 роки 

рішення 
міської ради 

від 
24.12.2020 р. 

№ 68-VIІІ

12717351 12194339 523012 523012 11162061,33 11117561,33 44500,00 44500,00 88 91 9 9

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма “Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства”  на 2021-2022 роки 

рішення 
міської ради 

від 
24.12.2020 р. 

№ 67-VIІІ

4851803 4399331 452472 406504 3769574,40 3677570,40 92004,00 92004,00 78 84 20 23

Комплексна програма розвитку 
житловокомунального господарства 
Арцизької міської територіальної громади
на 2022-2027 роки

рішення 
міської ради 

від 
21.01.2022 р. 
№ 1133-VIІІ

625500 625500 625500 0,00 0,00 0 0

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні 
послуги

Комплексна програма розвитку 
житловокомунального господарства 
Арцизької міської територіальної громади
на 2022-2027 роки

рішення 
міської ради 

від 
21.01.2022 р. 
№ 1133-VIІІ

400438 400438 400438,00 400438,00 100 100

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету

Комплексна програма утримання та ремонту 
автомобільних доріг загального 
користування, у тому числі державного, 
місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності Арцизької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

рішення 
міської ради 

від 
21.05.2021р.   
№ 352-VIІІ

760000 0 760000 760000 0,00 0 0 0 0

0117130 7130 0421

Здійснення заходів із 
землеустрою

Програма «Забезпечення проведення 
нормативної грошової оцінки земель міста 
Арциз на 2021-2022 роки»

рішення 
міської ради 

від 
26.01.2021р.  
№ 164-VIІІ

140000 140000 0,00 0 0

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Програм патріотичного виховання молоді, 
підготовки та проведення призову юнаків на 
строкову військову службу в Арцизькій 
міській територіальній громаді «Призовник 
2021-2023»

рішення 
міської ради 

від 
22.02.2021 

р.№213-VIІІ

22000 22000 0 0,00 0,00 0,00 0 0

http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc
http://www.arciz-rada.gov.ua/doc/8/pr/10/8_10_pr2_d1.doc


0118230 8230 0380

Інші заходи громадського 
порядку та безпеки

Програма «Безпечна громада» на 2021-2022 
роки рішення 

міської ради 
від 

26.01.2021 

р.№ 163-VIІІ

931300 0 931300 931300 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

0118330 8330 0540

Інша діяльність у сфері екології 
та охорони природних ресурсів

Програма підтримки та покращення 
екологічного та
санітарного стану на території Арцизької 
міської територіальної
громади на 2022-2025 роки 

30000 30000 14980,00 14980,00 50 50

0118313 8313 0513

Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного 
середовища

Програма  по локалізації та 
ліквідації амброзії полинолистої 
на території Арцизької міської громади на 
2021-2026 роки

рішення 
міської ради 
від26.01.202
1р. № 127-

VIІІ

76500,00 76500,00 0,00 0,00 0 0

0118775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого 
бюджету Програма цивільного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки Арцизької міської 
територіальної громади Одеської області на 
2021-2024 роки

рішення 
міської ради 

від 
22.02.2021 р. 

№181-VIІІ

1742387 1742387 0 1334825,97 1334825,97 0,00 0,00 77 77 0 0

Програма національного спротиву та 
територіальної оборони Арцизької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки

рішення 
міської ради 

від 
21.01.2022 р. 
№1135-VIІІ

1029000 1029000 870217,82 870217,82 85 85

0111142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 
освіти 

Програма фінансової підтримки 
комунальної
організації Арцизький дитячий позаміський 
заклад оздоровлення та
відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської 
ради на 2022 рік

рішення 
міської ради 

від 
18.02.2022 р. 
№1218-VIІІ

532287 532287 0 0 345726,64 345726,64 0,00 0,00 65 65 0 0

0800000

Відділ соціального захисту 
населення ( головний 
розпорядник) 1260686,82 1260686,82 0,00 0,00 825700,00 825700,00 0,00 0,00

65 65 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0810000

Відділ соціального захисту 
населення ( головний 
розпорядник)

1260686,82 1260686,82 0,00 0,00 825700,00 825700,00 0,00 0,00 65 65 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті

Програма "Компенсація пільгового проїзду 
окремих категорій громадян в залізничному 
транспорті на 2021-2022роки"

рішення 
міської ради 

від 
16.04.2021 

р.№286-VIІІ

44133,82 44133,82 0,00 0 0

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма про надання
матеріально-грошової допомоги мешканцям
Арцизької міської територіальної громади 
на 2022-2025 роки

рішення 
міської ради 

від 
18.02.2022 р.     
№1222-VIІІ

1190499 1190499 825700,00 825700,00 69 69

0818775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого 
бюджету

Програма "Компенсацйія витрат за 
тимчасове розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, які переместилися у 
період воєнного стану на територірію 
Арцизької міської територіальної громади 
на 2022 рік"

рішення 
виконавчого 

комітету 
№131 від 

24.06.2022 

року

26054 26054 0,00 0 0

1000000

Відділ культури та туризму 
Арцизької міської ради (головний 
розпорядник) 

57000 57000 0 0 44772 44772 0 0 79 79 0 0

1010000

Відділ культури та туризму 
Арцизької міської ради 
(відповідальний виконавець) 

57000 57000 44772,00 44772,00 79 79

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Програма розвитку культури, туризму та 
збереження історико-культурної спадщини 
Арцизької міської територіальної громади 
на 2022-2024 роки

рішення 
міської ради 

від 
24.12.2021 р. 
№1098-VIІІ

57000 57000 44772,00 44772,00 79 79



3710000

Фінансове управління Арцизької 
міської ради (головний 
розпорядник) 

100000 100000 0 0 50000 50000 0 0 50 50 0 0

3700000

Фінансове управління Арцизької 
міської ради (відповідальний 
виконавець) 

100000 100000 50000,00 50000,00 50 50

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма «Безпечна 
Арцизщина» на 2022 рік рішення 

міської ради 
від 

21.01.2022 р. 
№1136-VIІІ

220000 100000 120000 120000 50000,00 50000,00 23 50

х х х Усього х х 41142319,66 36731691 4410629,00 4258161,00 31649068,86 30714168,15 934900,71 919920,71 77 84 21 22



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Код 
Функціональ
ної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

План обсягу 
видатків на звітний 
період, гривень

Ка
со

ві
 в

ид
ат

ки
 за

 зв
іт

ні
й 

пе
рі

од
,гр

н.

Ві
дс

от
ок

 в
ик

он
ан

ня
,%

1 2 3 4 5 6 7 8

0600000

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 
(головний розпорядник) 4413289,02 1617185,35 36,64

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 
(відповідальний виконавець) 4413289,02 1617185,35 36,64

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Придбання матеріалів для ремонту тепломереж  
Арцизького  закладу дошкільної освіти ясла-садок № 7 
"Вербиченька" Арцизької  міської ради 221860 203311,63 91,64

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (біотуалети , генератори) 756500 702190 92,82

Виготовлення проектно-кошторисної документації   на 
ремонт споруд цивільного захисту  «Капітальний ремонт 
укриття Новоіванівського закладу дошкільної освіти ясла-
садок «Сонечко» Арцизької міської ради», за адресою: 
Одеська область,  Болградський район, с.Нова Іванівка, 
вул.  Бесарабська, буд.94» 50000 49535,58 99,07

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  закладами загальної 
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (біотуалети , генератор; насос для 
оплювальної чистеми опорного закладу освіти №1) 478000 449080 93,95

Капітальний ремонт харчоблоку Арцизького ліцею № 4 з 
початковою школою та гімназією Арцизької міської ради 43800 0 0,00

Перелік об'єктів  капітального ремонту, модернізації, придбання за 9 місяців 2022 року
____15539000000______________

            (код бюджету)

Додаток №8                                                                                                                                                      
до рішення  міської ради

від __________2022р № ___-VIІІ



Капітальнимй ремонт укриття Арцизького опорного 
закладу освіти №1 – ліцей з початковою школою та 
гімназією Арцизької міської ради», за адресою: Одеська 
область, м.Арциз, вул.Будівельників, буд.15г 650000 0 0,00

0611041 1041 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків), згідно 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
27листопада 2019 року №1106-р.(   залишкі субвенціїї 
2021р.) 2665,46 0 0,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти Капітальний ремонт укриття Арцизького опорного закладу 

освіти №1-ліцей з початковою школою та гімназією 
Арцизької міської ради", за адресою: Одеська область, 
м.Арциз, вул.Будівельників, буд.15г 980000,00 66857,57 6,82

Капітальний ремонт укриття Арцизького ліцею №4 з 
почвтковою школою та гімназією Арцизької міської ради" 
за адресою: Одеська область, м.Арциз, вул.Калмикова, 
буд.44 1080750,56 67857,57 6,28

0611200 1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки сосбам 
з особливими освітніми потребами

придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 26250,00 0,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальний ремонт вентиляції приміщення  дитячо-
юнацької спортивної школи  Арцизької міської ради 

39000 0 0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (генератор) 69000 62890 91,14

0617368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 
інших бюджетів

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 
ремонт закладу дошкільної освіти «Васильок», за адресою 
вул. Торгова буд. 5, с. Делень,  Арцизької міської ради, 
Болградського району Одеської області»

15463 15463 100,00

0100000
Апарат міської ради (головний розпорядник) 4034629 919920,71 22,80

0110000 Апарат міської ради (відповідальний виконавець) 4034629 919920,71 22,80



0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

Придбання (з встановленням) систем охоронно-
попереджувальної  сигналізаці 356000 0 0,00

0112111 2111 0725
Первинна медична допомога населенню,що надається 
центрам первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

«Капітальний ремонт опалення  в Главанській сільській 
лікарській амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Арцизької міської ради Одеської області» 
(коригування) 1011845 783416,71 77,42

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

капітальний трансферт КП «Водоканал» на об’єкт 
«Капітальний ремонт системи дощової каналізації» 50000 0 0,00

капітальний трансферт КП «Водоканал» на  об’єкт 
«Капітальний ремонт напірного колектора каналізації в м. 
Арциз Одеської області (коригування)», в тому числі на  
виготовлення проектної кошторисної документації у сумі 
25000 грн., за  експертизу у сумі 20968 грн. 

45968 0 0,00

капітальний трансферт КП «Водоканал» на  придбання обладнання 
для  господарської діяльності - станцію керування та захисту 
двигуна  для скважини по вул. Лугова 92004 92004 100,00

Капітальний трансферт КП «Комфорт-16» на  придбання 
обладнання для  господарської діяльності -насоси 
свердловинні у кількості 6 шт.

264500 0 0,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

капітальний трансферт комунальному підприємству 
«Комфорт-16» на об’єкт «Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вулицях: вул. Шевченко 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» 478512 0 0,00



капітальний трансферт комунальному підприємству 
«Комфорт-16» на  придбання обладнання, інвентарю для 
благоустрою території населених пунктів 44500 44500 100,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

виготовлення проектної кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт  дорожнього покриття дороги вул. 28 
Червня від вул. Аккерманська до вул. Вокзальна в м. 
Арциз Болградського району Одеської області» 

750000 0 0,00

Капітальний трансферт ДП "Служба місцевих 
автомобільних доріг" , як співфінансування об`єкту 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
Центральна з № 73 до № 109 в селі Надеждівка 
Арцизького району Одеської області "

5000 0 0,00

Капітальний трансферт ДП "Служба місцевих 
автомобільних доріг" , як співфінансування об`єкту 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку 
від № 38/1 (церква) вул. Центральна до № 50 по вулиці 
Гагаріна в селі Надеждівка Арцизького району Одеської 
області" 5000 0 0,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Виконання заходів програми "Безпечна громада" 931300 0 0,00

3700000
Фінансове управління ( в частині трансфертів)

120000 0 0

3719800

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвиткурегіонів

120000

х х х УСЬОГО х 8567918,02 2537106,06 29,61

х х х у тому числі бюджет розвитку х 8521950,02 2537106,06 29,77


