
АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ №16 
 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 
грудня 2020 року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій 

територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» 
на 2021 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», з урахуванням рішень Арцизької міської ради 

від 20 серпня 2021 року № 623-VIII, від 24 грудня 2021 року №1119-VIII, від 18 

лютого 2022 року №1229-VIII, від 31 березня 2022 року №1314-VIII, рішень 

виконавчого комітету Арцизької міської ради від 08 червня 2022 року № 117, від 

12 липня  2022 року № 137, від 22 липня 2022 року № 145, з метою забезпечення 

належного виконання заходів з благоустрою в Арцизькій міській територіальній 

громаді, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

  

    ВИРІШИВ: 
    1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 

2020 року №68-VIII «Про затвердження програми «Благоустрій територій 

населених пунктів Арцизької міської територіальної громади» на 2021 рік», 

виклавши Додаток 1 програми «Благоустрій територій населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади на  2021-2022 роки» у новій редакції 

(додається).     

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  

міського голови. 

 
                                                                                                                    Проект рішення підготовлений 

                                                                                                                    фінансовим управлінням 

                                                                                                                    Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до  рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від __ серпня  2022 року №___ 

 

Додаток 1  

до програми «Благоустрій територій 

населених пунктів Арцизької міської 

територіальної громади» на 2021-2022 

роки» 

                 

Фінансування заходів по Програмі 
на 2021-2022 роки 

 
№ 

п/п 

Виконавець заходу Джерела фінансування Об'єм 

фінансування,  

усього тис.грн. 

Етапи фінансування 

2021 рік 2022 рік 

1 

КП «Новоіванівське»  

с.Нова Іванівка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

232,0 232,0 0 

2 
КП «Комфорт-16» 

с.Задунаївка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

10117,8 5048,7 5069,1 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

658,1 135,0 523,1 

3 
КП «Благоустрій» 

м.Арциз 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

20956,6 10202,0 10754,6 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

570,0 160,0 410,0 

4 Арцизька міська рада  

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  
2455,3 2155,3 300,0 

Обласний бюджет 1107,1 1107,1 0 

 Разом: 36096,9 19040,1 17056,8 

 
Роз’яснення до Додатку 1 програми: 
п.2 поточний трансферт КП «Комфорт-16» збільшено на 212,4 тис грн.  

 

 


