
                                                   

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 в ід 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 загального фонду бюджету у сумі 3212357грн., а 
саме: 
     Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 1000000 грн., в тому числі з: 

     «Надання дошкільної освіти» з оплати електроенергії у сумі 800000 грн. 
     «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з продуктів 
харчування у сумі 200000 грн. 
     Фінансовому управлінню Арцизької міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів) з 
Іншої субвенції з місцевого бюджету районному  бюджету Болградського району  з виконання 
заходів програми «Національного спротиву та територіальної оборони Арцизької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки» у сумі 2100000 грн., 
     Арцизькій міській раді у сумі 112357грн., а саме: 
     Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської ради  у сумі 11961 
грн., в тому числі з:  
     оплати теплопостачання у сумі 9828 грн.; 
     оплати водопостачання та водовідведення у сумі 204 грн.; 
     оплати електроенергії  у сумі 1849 грн.; 
     оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 80 грн.; 
     Комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Арцизької міської ради» з поточного трансферту у сумі 100396 грн.. 
     1.2. Кошти у сумі 3212357 грн. спрямувати: 

     Арцизькій міській раді у сумі 1612357грн. на поточний трансферт Комунальному 
некомерційному підприємству «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької  
міської ради  на оплату теплопостачання; 
     Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 1600000 грн. 
 на   «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

 на «Оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг». 
   

   2. Внести зміни та доповнення в додатки  3, 5  до рішення Арцизької  міської ради від 24.12.2021 

року № 1126-VІІІ «Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2022 рік». 
    3. Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника Арцизького міського 
голови.                                                                                                    
 

 

                                                                                                                    Проект рішення підготовлено 

                                                                                                                     фінансовим управлінням  
                                                                                                                     Арцизької міської ради 


