
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №13 

 
Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради 

від 24 грудня 2020 року №67-VIII  «Про затвердження програми 
«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»   

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 22 лютого 2021 року №204-VIII, від 24 грудня 2021 року №1120-VIII, від 18 

лютого 2022 року №1230-VIII, від 31 березня 2022 року №1312-VIII, рішень 

виконавчого комітету Арцизької міської ради від 03 червня 2022 року № 100, від 

08 червня 2022 року № 116, від 22 липня 2022 року № 144, виконавчий комітет 

Арцизької міської ради  

      

    ВИРІШИВ: 

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

2020 року №67-VIII «Про затвердження програми «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства»  на  2021 рік», виклавши Додаток 1 

програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  

на  2021-2022 роки у новій редакції (додається).     

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  

міського голови. 

 

 

 
                                                                                                                    Проєкт рішення підготовлений 

                                                                                                                    фінансовим управлінням 

                                                                                                                    Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до  рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від __ вересня  2022 року №____ 

 

Додаток 1  

до програми «Забезпечення діяльності                                              

водопровідно-каналізаційного 

господарства»  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 «Главенець»  

с.Главані 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
336,330 336,330 - 

2 
КП «Комфорт-16» 

с.Задунаївка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
4687,809 1105,882 3581,927 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
359,433 94,933 264,500 

3 
КП «Ізвор»  

с. Делень 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
120,440 120,440 - 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
15,000 15,000 - 

4 

 

КП «Водоканал»  

м. Арциз  

 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 
2662,541 1280,682 1381,859 

Капітальний трансферт 

разом, у тому числі: 7008,743 
 

6508,743 
 

500,000 

бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 4915,737 

 

4415,737 

 

 

500,000 

 

обласний бюджет 2093,006 2093,006 - 

5 Арцизька міська 

рада  

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  
882,911 882,911 - 

 Разом: 16073207 10344,921 5728,286 
Роз’яснення до Додатку 1 програми: 
п. 2 капітальний трансферт КП «Комфорт-16» збільшено на  264,5 тис. грн. 


