
                                                   
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №14 

  
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  

 

 ВИРІШИВ: 
 

     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 бюджету Арцизької міської тери-

торіальної громади у сумі 2200033 грн., а саме: 

     Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради  у сумі  168800 грн., в 

тому числі: 

1) по загальному фонду бюджету  «Надання загальної середньої освіти закладами  

загальної середньої освіти» з нарахувань на оплату праці у сумі 25000 грн.; 

2) по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 143800  грн., а  

саме: 

       а) «Надання дошкільної освіти» з об’єкту  «Будівництво дошкільного навчаль-

ного закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Арци-

зької міської ради, розташованого за адресою: вулиця Покровська, 95 «А» с. Прямо-

балка Одеської області» (коригування) у сумі 100000 грн.; 

      б) «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з 

капітального ремонту харчоблоку Арцизького ліцею № 4 з початковою школою та 

гімназією Арцизької міської ради у сумі 43800 грн., в тому числі виготовлення про-

ектної кошторисної документації у сумі 5600,0 грн. та робочого проекту 38200,00 

грн.       

     Арцизькій міській раді у сумі  1829948 грн., в тому числі: 

     1) по загальному фонду бюджету  у сумі 213635 грн., а саме: 

     а) «Інша діяльність у сфері державного управління» з предметів, матеріалів, об-

ладнання  та інвентарю   у сумі 150000 грн.; 

     б) «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи)» з інших виплат населенню у сумі 28125 грн.; 

     в) «Організація благоустрою населених пунктів»  з оплати послуг (крім комуна-

льних) у сумі 35510 грн. 



     2) по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 1616313 грн., а 

саме:   

     а) виконання заходів Комплексної програма утримання та ремонту  автомобіль-

них доріг загального користування, у тому числі державного, місцевого значення та 

вулиць і доріг комунальної власності Арцизької міської територіальної громади на 

2021-2025 роки з  виготовлення проектної кошторисної документації на «Капіталь-

ний ремонт дорожнього покриття дороги вул. 28 Червня від вул. Аккерманська до 

вул. Вокзальна в м. Арциз Болградського району Одеської області» у сумі 750000  

грн.; 

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

діяльності міської ради з придбання (з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної  сигналізації у сумі 322200 грн.; 

     в) «Інші заходи громадського порядку та безпеки»  з  виконання заходів програми  

«Безпечна громада на 2021-2022 роки»  у сумі 325758  грн.; 

    г) капітального трансферту комунального підприємства «Водоканал» з об’єкту 

«Капітальний ремонт системи дощової каналізації» у сумі 50000 грн.; 

    д) капітального трансферту комунальному підприємству «Комфорт-16» у сумі 

168355 грн. з об’єкту  «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях: вул. 

Шевченко від вул. Надеждівська № 27 до вул. Миру № 18, від вул. Шкільна № 113 

до вул. Садова № 26, вул. Миру від № 86 до № 225  в селі Виноградівка;  вул. 

Центральна віл № 2 до № 129, провулок між вул. Центральна № 115 та вул. Шкільна 

№ 94, вул. Центральна № 37 в селі Главані;  вул. Шкільна від № 1 до №  141, вул. 

Соборна від № 62 до № 70, провулок між вул. Соборна № 70 та вул. Шкільна № 37, 

провулок між вул. Шкільна № 31 до вул. Соборна № 60  в селі Холмське;   вул. Ми-

ру від № 1 до № 62 «Б» в селі Делень;  вул. Шевченко від № 115 до № 181, від № 13 

до № 27 в селі  Новоселівка; Арцизької міської територіальної громади Одеської об-

ласті». 

     Відділу культури та туризму Арцизької міської ради  по загальному фонду бюдже-

ту у сумі 27500 грн., а саме: 

     1) «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та iнших клубних закладів» з оплати послуг (крім комунальних)  у сумі 16500 грн.; 

     2) «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»  з 

оплати послуг (крім комунальних)  у сумі 9500 грн.; 

     3) «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»  з оплати послуг (крім комуналь-

них)  у сумі 1500 грн.; 

     Комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна лі-

карня» Арцизької міської ради по спеціальному фонду бюджету (бюджету роз-

витку)  з об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП «Арцизька центра-

льна опорна лікарня»  Арцизької міської ради за адресою: вул. Добровольського, буд. 

5,  м. Арциз, Болградського району Одеської області» у сумі 173785 грн.  

     1.2. Затвердити профіцит спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у су-

мі 967898 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із спеціа-

льного фонду бюджету (бюджету розвитку) на загальний фонд бюджету. 

     1.3. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету  у сумі 967898 грн. джерелом 

погашення якого визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бю-

джету розвитку) на загальний фонд бюджету та спрямувати ці кошти: 

       Комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради  на поточний ремонт покрівлі харчоблоку КНП 



«Арцизька центральна опорна лікарня»  Арцизької міської ради,  за адресою: вул. До-

бровольського 5,  м. Арциз, Болградського району, Одеської області (зокрема прове-

дення ремонтних робіт з усунення наслідків аварійної ситуації покрівлі харчоблоку) у 

сумі 176365 грн.; 

      Арцизькій міській раді у сумі 791533 грн., а саме: 

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

 діяльності міської ради на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 120000 грн. 

2) поточний трансферт комунальному підприємству «Благоустрій»  на виконання  

заходів програми «Благоустрій території населених пунктів Арцизької міської тери-

торіальної громади на 2021-2022 роки» у сумі 203178 грн.; 

3) резервний фонд місцевого бюджету у сумі 300000 грн.; 

4) поточний трансферт комунальному підприємству «Комфорт -16» у сумі  

168355 грн. на утримання  та обслуговування електромереж сіл територіальної гро-

мади. 

     1.4. Кошти у сумі 1232135  грн. спрямувати: 

     Арцизькій міській раді по загальному фонду бюджету у сумі  183635 грн., а саме: 

     1) Комунальному некомерційному  підприємству «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради на  поточний ремонт покрівлі харчоблоку КНП 

«Арцизька центральна опорна лікарня»  Арцизької міської ради,  за адресою: вул. До-

бровольського 5,  м. Арциз, Болградського району, Одеської області (зокрема прове-

дення ремонтних робіт з усунення наслідків аварійної ситуації покрівлі харчоблоку) у 

сумі 33635 грн.; 

     2) «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на виконання заходів програ-

ми  «Поліцейський офіцер громади» Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки у сумі 150000  грн., в тому числі на: 

   предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 125000 грн.; 

   оплата послуг (крім комунальних) у сумі 8000 грн.; 

   оплата водопостачання та водовідведення у сумі  1000 грн.; 

     оплата електроенергії  у сумі 16000 грн. 

     Відділу культури та туризму Арцизької міської ради по загальному фонду бю-

джету у сумі 27500 грн., а саме: 

     1) «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та iнших клубних закладів»  у сумі 16500 грн., в тому числі на: 

   предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15000 грн.; 

     оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  у сумі 1500 грн. 

     2) «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»  у сумі 

9500 грн., в тому числі на: 

     предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 8000 грн.; 

     оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  у сумі 1500 грн. 

5) «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» у сумі 1500 грн. на  оплату інших 

 енергоносіїв та інших комунальних послуг.   

Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради по загального фонду  

бюджету  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої осві-

ти» на оплату водопостачання та водовідведення у сумі  25000 грн. 

      Фінансовому управлінню Арцизької міської ради (в частині міжбюджетних тра-

нсфертів) у сумі 996000 грн., в тому числі: 

      1) по загальному  фонду бюджету на виконання заходів програми цивільного за-

хисту, техногенної та  пожежної безпеки Арцизької міської територіальної громади 



Одеської області на 2021 – 2024 роки  у сумі 30000 грн.  на Субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання заходів програм соціально-

економічного розвитку регіонів для Головного управління Державної служби Укра-

їни з надзвичайних ситуацій в Одеській області; 

     2) по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів програми «Поліцейсь-

кий офіцер громади» Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціа-

льно-економічного розвитку регіонів для Головного управління національної поліції 

в Одеській області  у сумі 966000 грн. 

   1.5. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету Арцизької міської те-

риторіальної громади  за рахунок Іншої субвенції з Павлівської сільської територі-

альної громади у сумі 6100 грн.  та спрямувати ці кошти Арцизькій міській раді на 

поточний трансферт для Комунального некомерційного підприємства «Центр пер-

винної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради». 

     1.6. Внести зміни по загальному фонду бюджету Арцизької міської ради за раху-

нок Іншої субвенції з Теплиської сільської територіальної громади для Комунально-

го некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ар-

цизької міської ради», а саме зменшити кошти на виконання заходів програми за-

безпечення безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі лікування окремих груп населення та за певними категоріями захво-

рювань Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки у сумі 22000 грн. та 

спрямувати ці кошти на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтри-

мки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки на предмети, мате-

ріали, обладнання та інвентар. 

     1.7. За підсумками виконання доходної частини загального фонду бюджету Ар-

цизької міської територіальної громади за 8 місяців 2022 року внести зміни в річні 

планові показники за доходами, а саме: 

     зменшити (КБК 11010100) Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується по-

датковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  у сумі 

1600000 грн.; 

     зменшити (КБК 11020200) Податок на прибуток підприємств та фінансових уста-

нов комунальної власності  у сумі 14685 грн.; 

     зменшити (КБК 18010600) Орендна плата з юридичних осіб  у сумі 1500000 грн.; 

     зменшити (КБК 18050400) Єдиний податок з фізичних осіб  у сумі 2000000 грн.; 

     зменшити (КБК 18050500) Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиро-

бників у сумі 1000000 грн.; 

     збільшити (КБК 11010200)  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забез-

печення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами у 

сумі 6114685 грн. 

     1.8. По Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради внести зміни в 

спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку) із «Надання дошкільної  освіти», а 

саме: 

     зменшити видатки «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» з об’єкту «Ре-

конструкція покрівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок № 5 "Росинка" Арцизь-

кої міської ради» у сумі  2 433 025 грн.; 



     спрямувати  ці кошти на «Капітальний ремонт інших об’єктів», а саме на об’єкт  

«Заходи з енергозбереження - капітальний ремонт покрівлі південного корпусу за-

кладу дошкільної освіти ясла-садок № 5 «Росинка» Арцизької міської ради, місто 

Арциз, Болградський район, Одеська область». 

     2. Внести зміни та доповнення в додатки  1, 2, 3, 5, 6, 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 


