
                                                   
 

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 від 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 по  Від-

ділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 2951501 грн., а саме: 

     «Надання дошкільної освіти» у сумі 2696000 грн., в тому числі з: 

     а) оплати праці з нарахуваннями у сумі 2096000 грн.;        

     б) продуктів харчування у сумі 600000 грн.; 

     «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкі-

льної роботи з дітьми» із оплати праці з нарахуваннями у сумі  255501 грн. 

     1.2. Кошти у сумі  2951501 грн. спрямувати: 

     Арцизькій міській раді у сумі  351501 грн., а саме на: 

     а) поточний трансферт Комунальному підприємству «Комфорт – 16» Арцизької 

міської ради  «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 192401 грн.; 

     б) поточний трансферт Комунальному некомерційному  підприємству «Центр пе-

рвинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на виконання заходів 

програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за певними категорія-

ми захворювань Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної ме-

дикосанітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки у сумі 46000  

грн.; 

     в) організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності міської  ради  на оплату електроенергії у сумі 53100; 

     г) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що вироб-

ляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги поточний трансферт 

Комунальному підприємству «Житловик» у сумі 60000 грн. 

    Відділу соціального захисту населення у сумі 504000 грн., в тому числі на: 

    а) оплату послуг (крім комунальних)   у сумі 4000 грн.; 



    б) інші виплати населенню на виконання заходів програми про надання матеріа-

льно-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки у сумі 500000 грн. 

     Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради у сумі 2096000 грн., в 

тому числі: 

     «Надання дошкільної освіти» у сумі 940000 грн., а саме на: 

     а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 200000 грн.; 

     б) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 740000 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

     в) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 

740000 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) та спрямувати 

ці кошти: 

     на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 

690000 грн.; 

      на «Капітальний ремонт інших об’єктів», а саме  на виготовлення проектно-

кошторисної документації   на ремонт споруд цивільного захисту  «Капітальний ре-

монт укриття Новоіванівського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» 

Арцизької міської ради», за адресою: Одеська область,  Болградський район, с.Нова 

Іванівка, вул.  Бесарабська, буд.94» у сумі 50000 грн. 

     «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у сумі 

1087000 грн., а саме на: 

     а)  предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 92000 грн.; 

     б) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 995000 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

     в) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 

995000 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) та спрямувати 

ці кошти: 

   на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 345000 

грн.; 

    на «Капітальний ремонт інших об’єктів», а саме на «Капітальнимй ремонт укрит-

тя Арцизького опорного закладу освіти №1 – ліцей з початковою школою та гімназі-

єю Арцизької міської ради», за адресою: Одеська область, м.Арциз, 

вул.Будівельників, буд.15г» у сумі 650000 грн..  

     «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл» у сумі 69000 грн., в тому числі: 

     а) затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 69000 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

     б) затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 

69000 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального фо-



нду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) та спрямувати ці 

кошти   на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

     1.3. Перерозподілити планові призначення видатків по Відділу освіти, молоді та 

спорту Арцизької міської ради із «Надання загальної середньої освіти закладами за-

гальної середньої освіти» за рахунок залишків освітньої субвенції, а саме: 

     затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 263416,02 грн., напрям-

ком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

     затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 

263416,02 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) та спрямувати 

ці кошти на  капітальний ремонт інших об’єктів  для ремонту споруд цивільного за-

хисту  «Капітальний ремонт укриття Арцизького ліцею № 4 з початковою школою 

та гімназією Арцизької міської ради» за адресою: Одеська область, м. Арциз, вул. 

Калмикова, буд. 44». 

     1.4. Збільшити доходну частину загального фонду  бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за рахунок  Субвенції з місцевого бюджету на надання дер-

жавної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету у сумі 95050 грн. та спрямувати ці кошти Відділу 

освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради на «Надання освіти за рахунок суб-

венції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами», в тому числі: 

      на оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціаль-

них засобів корекції для учнів інклюзивних класів у сумі 80290 грн.; 

      затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 14760 грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

     затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 

14760 грн., джерелом погашення якого визначити передачу коштів із загального фо-

нду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) та спрямувати ці 

кошти на оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціа-

льних засобів корекції для учнів інклюзивних класів. 

     1.5.  Збільшити доходну частину загального фонду бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за рахунок Іншої субвенції з місцевих бюджетів у сумі 

54180 грн. та спрямувати ці кошти Арцизький міській раді на  поточний трансферт 

Комунальному некомерційному  підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької міської ради» на придбання ліків, оплати праці працівників,  

придбання господарчих та будівельних матеріалів. 

     2. Внести зміни та доповнення в додатки  1, 2, 3, 5, 7, 8  до рішення Арцизької  

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

торіальної громади на 2022 рік». 

     3. Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника Арцизького 

міського голови.                                                                                                    

 

 
                                                                                                   Проект рішення підготовлено 

                                                                                                                     фінансовим управлінням  

                                                                                                                     Арцизької міської ради 


