
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  
 

Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Арцизької  міської територіальної громади 

 

Відповідно до статей 28, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 24 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України 

від 18.04.2022 № 259/2022 «Про подовження строку дії воєнного стану в 

Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 175  

«Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду 

бюджету в умовах воєнного стану», від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання 

здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану», виконавчий комітет Арцизької міської ради  
 

ВИРІШИВ: 

       1.Виділити кошти з резервного фонду бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 0118710 «Резервний фонд місцевого 

бюджету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» у сумі 600100 (шістсот тисяч 

сто) гривень 00 копійок на типову програмну класифікацію видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» на виконання невідкладних заходів із 

запобігання негативних явищ, спричинених збройною агресією проти України, 

загрози нападу та будь-яких військових дій на території Арцизької міської 

територіальної громади за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету для  гарантованого рівня захисту населення громади на період дії 

воєнного стану в Україні на фінансування: 

       - міської програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Арцизької міської територіальної громади Одеської області на 2021-2024 роки у 

сумі 400100 (чотириста тисяч сто) гривень 00 копійок, а саме на: 

    а) придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення потреб  

сектору безпеки та оборони громади у сумі 200100 (двісті тисяч сто) гривень 00 

копійок; 

    б) комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Арцизької 

міської ради» на створення резерву соціальних пакетів (продуктів харчування) 

для підтримки населення, постраждалого в період дії воєнного стану в Україні, 

у сумі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок;  

     - програми національного спротиву та територіальної оборони Арцизької 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки у сумі 200000 (двісті тисяч) 

гривень 00 копійок на виконання заходів з забезпечення матеріально-

технічними засобами необхідними для обладнання системи позицій взводних 

опорних пунктів (придбання предметів, матеріалів, послуг (крім комунальних)). 

     2. Головним розпорядником бюджетних коштів визначити  Арцизьку міську  

раду.  



     3. Фінансовому управлінню Арцизької міської ради внести відповідні зміни 

до бюджетних призначень та профінансувати вказану суму за рахунок коштів 

резервного фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади. 

         4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника  

міського голови. 
 

 

                                                       

                                                                                          Проект рішення 

                                                                                          підготовлено фінансовим  

                                                                                          управлінням міської ради 


