
                                                   
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
  

Про перерозподіл коштів, виділених з резервного фонду бюджету Арцизької мі-
ської територіальної громади рішенням виконавчого комітету Арцизької місь-
кої ради від 26 серпня 2022 року №177 «Про виділення коштів з резервного фо-

нду бюджету Арцизької  міської територіальної громади» 
 

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», постанов Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2022 № 175 «Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», 

виконавчий комітет Арцизької міської ради  

  

 В И Р І Ш И В: 
        1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень бюджету міської територіа-

льної громади КПКВ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду мі-

сцевого бюджету» з фінансування заходів міської програми цивільного захисту, те-

хногенної та пожежної безпеки Арцизької міської територіальної громади Одеської 

області на 2021 – 2024 роки, а саме: 

         1.1 затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 120000 грн., за ра-

хунок зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету  з предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю; напрямком використання визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету ( бюджету ро-

звитку); 
        1.2 затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету ( бюджету розвитку) у су-

мі 120000 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до спеціального фонду бюджету ( бюджету розвитку); 

        1.3 кошти у сумі 120000 грн. спрямувати на «Інші заходи за рахунок коштів ре-

зервного фонду місцевого бюджету»  спеціального фонду бюджету для придбання 

предметів довгострокового користування з метою забезпечення життєдіяльності на-

селення громади внаслідок надзвичайних подій техногенного та природного харак-

теру, воєнних дій. 

            2. Внести зміни та доповнення в додатки 2, 3, 8  до рішення Арцизької  місь-

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

льної громади на 2022 рік». 

            3. Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника 

Арцизького міського голови.                                                                                                    

 

 
                                                                                                   Проект рішення підготовлено 

                                                                                                                     фінансовим управлінням  

                                                                                                                     Арцизької міської ради 


