
15539000000

(код бюджету) грн.
Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у звітному 

періоді, гривень

Р

і

в

е

н

ь 

г

о

т

КАСОВІ 

ВИДАТКИ

% 

виконання

1 2 3 4 5 9

06

Відділ освіти, молоді та 

спорту Арцизької міської 

ради 10071822,60 3472475,77 34,48

0610160

0160 Керівництво у відповідній 

сфері

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (комп'ютерне 

обладнання) 15000 13870 92,47

0611151

1151
Забещпечення дяльності 

інклюзивно-ресурсно центрів 

капітальний ремонт комунальної установи 

"Арцизький інклюзивно- ресурсний центр" ( за 

рахунок залишку бюджету розвитку  

2020р.районного бюджету) 17723,94 0,00

0611154

1154 Забещпечення дяльності 

інклюзивно-ресурсно центрів за 

рахунок залишків коштів

Прдбання предметів та матеріалів 

довгострокового користування( ноутбук, 

інтерактивні дошки, шафи та диван)( залишек 

освітньої субвенції) 130000 0,00

0611010 1010 0910 Надданя дошкільної освіти
Комплект  вентиляційного обладнання 21000 0,00

Планетарний міксер DASTROMIXB30C 28000 22229 79,39

Капітальний ремонт (заміна вікон) Арцизького 

закладу  дошкільної освіти ясла-садок № 5 

«Росинка» Арцизької міської ради 468000 13240 2,83

Реконструкція покрівлі закладу дошкільної освіти 

ясла-садок № 5 «Росинка» Арцизької міської ради 2000000 0,00
Будівництво дошкільного навчального закладу

ясла-сад "Вишенька" загального типу

комунальної власності Прямобалківської

сільської ради
797879,01

Придбання ( з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної сигналізації в ДНЗ громади
697200 178890

Придбання приладу обліку електричної енергії

для закладу дошкільної с.Делень 10000

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти
придбання системних блоків

18000 18000 100,00

придбання програмного комплексу для ведення 

бухгалтерського обліку 45500 45500 100,00

придбання сервера для встановлення програми 

для ведення бухгалтерського обліку 20000 19970 99,85

0611041 1041

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

цільового залишку

предмети довгострокового користування ( 

харчоблоки) 146655,46 144000 98,19

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків), 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27листопада 2019 року №1106-р.( 

16285 співфінансування з місцевого бюджету, 

146665,46 - залишкі субвенціїї 2020р.) 16285,00 16000 98,25

капітальний ремонт спортивної зали  

Надеждівської загальноосвітньої школи 1-111 

ступенів Арцизької районної ради Одеської 

області ( залишек інвестиційних проектів) 305543,44 183849,22 60,17

Виконання за І півріччя 2021

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 

Додаток №6                                                                                                                                                        

до рішення  міської ради

від __.08.2021р № ___-VIІІ



капітальний ремонт актової зали в Деленському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Арцизької районної ради Одеської області, за 

адресою: вул. Миру 62-а, с. Делень, Арцизький 

район, Одеська область ( залишек інвестиційних 

проектів) 1259985,82 1259985,82 100,00

Капітальний ремонт спортивної зали Холмського 

закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ    

ступенів  Арцизької районної ради  Одеської  

області, за адресою: вул.. Соборна 55, 

с.Холмське, Арцизький район, Одеська область ( 

залишек інвестиційних проектів) 993981,40 989973,40 99,60

виконання експертизи проекту "Благоустрій 

теріторії МНВК зі встановленням фізкультурно-

оздоровчого майданчика. 49900,00 49900,00 100,00

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (комп'ютерне 

обладнання, мясорубка )) 48700,00 36784 75,53

Капітальний ремонт спортивного майданчику 

Холмського закладу загальної середньої  освіти І-

ІІІ    ступенів  Арцизької районної ради  Одеської  

області, за адресою: вул.. Соборна 55, 

с.Холмське, Арцизький район, Одеська область  ( 

залишек інвестиційних проектів) 297277,46 293666,93 98,79

Капітальний ремонт ( утеплення ) північної стіни 

спортивної зали  Холмського закладу загальної 

середньої  освіти І-ІІІ    ступенів  Арцизької 

районної ради  Одеської  області, за адресою: 

вул.. Соборна 55, с.Холмське, Арцизький район, 

Одеська область   ( за рахунок вільного залишку 

інвестиційних коштів) 3240,00 0,00

капітальний ремонт Плоцького НВК "ЗШ І-ІІ 

ступенів -ДНЗ" Арцизької районної ради 

Одеської області, розташованого за адресою: 

вулиця Дружби, 45, село Плоцьк Арцизького 

району Одеської області ( за рахунок вільного 

залишку інвестиційних коштів) 7751,77 0,00

капітальний ремонт внутрішніх туалетів у корпусі 

старших класі Главанського закладу загальбної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Арцизької районної 

ради( за рахунок вільного залишку інвестиційних 

коштів0 3240,00 0,00

здійснення технічного нагляду за виконанням 

капітального ремонту на об"єкті "Капітальний 

ремонт міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям Задунаївської загальноосвітньої шеоли 

І-ІІІ ступенів, за адресою:Одеська область, 

Арцизький район, с.Задунаївка, вул.Шкільна, 

102" ( за рахунок вільного залишку бюджету 

розвитку 2020р. районного бюджету) 16172,40 16172,4 100,00

капітальний ремонт Плоцького НВК "ЗШ І-ІІ 

ступенів -ДНЗ" Арцизької районної ради 

Одеської області, розташованого за адресою: 

вулиця Дружби, 45, село Плоцьк Арцизького 

району  ( за рахунок вільного залишку бюджету 

розвитку 2020 районного бюджету) 2717,90 0,00

Коригування кошторисної частини проектної

документації по об’єкту «Реконструкція будівлі

Арцизького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 5 Арцизької міської  ради Одеської 40000,00 31000

капітальний ремонт Плоцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів-філія 

Виноградівського опорного закладу 158593,00 0,00



Придбання двокамерного холодильника в

Плоцький НВК
18000,00

Придбання двух бесідок ЗОШ Кам'янка
19000,00 19000

Придбання ( з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної сигналізації 1096800,00 120445

0611200 11200

Надданя освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

придбання предметів довгострокового 

користування

26467

0617368 7368

Виконання інвестиційних 

проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів
1293209

01 Арцизька міська рада 6975539,47 3965003,79 56,84#ДЕЛ/0!#ДЕЛ/0!

0110150 150

Організаційне, інформаційне-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності міської ради

Комп'ютерна техніка, реєстратори та 

маршрутизатори

521760,00 131489,00 25,20

0101142 1142
Інші програми і заходи у 

сфері освіти

придбання предметів довгострокового 

користування ( придбання електроплит)

43000,00 41800,00 97,21

0112111 2111 0725

Первинна медична допомога 

населенню,що надається 

центрам первинної медичної 

(медико-санітарної)допомоги

Капремонт пандусів сільских амбулаторій та 

Фапів

255000,00 252763,38 99,12

0112111 2111 0725

Первинна медична допомога 

населенню,що надається 

центрам первинної медичної 

(медико-санітарної)допомоги

Капітальний ремонт опалення в Главанській 

сільській лікарській амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької  

районної ради Одеської області» 737503 0 0,00#ДЕЛ/0!

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров'я

ПРОГРАМА підтримки лікарських кадрів для 

комунального некомерційного підприємства

 «Арцизька центральна опорна лікарня» на 2021 

рік (придбання житла)

316700 162700 51,37

0112010 2010
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога

придбання меблів

39280 39280 100,00

0115053 5053
Фінансова підтримка на 

утримання ФСТ "Колос"

Програма "Підтримки розвитку фізичної 

культури і спорту" (придбання тенісних столів)

49900 49900 100,00

0115053 5053
Фінансова підтримка на 

утримання ФСТ "Колос"

Програма "Підтримки розвитку фізичної 

культури і спорту" (придбання ( з встановленням) 

системохоронно-попереджувальної сигналізації

49900 49900 100,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Капітальний трансферт КП "Водоканал" на 

придбання (екскаватор 2150000 грн., 131280- 2 

насоси,каналопрмивна установка "Шторм" 

320762 грн., бочка для установки "Шторм"12000 

г8рн., автомат продажу води 29000 грн., редуктор 

тиску-42000грн.) 2800438 2651873,77 94,69

Трансферт КП "Ізвор" придбання електронасосу 

для ремонта артезіанської свердловини

15000 15000 100,00

Капітальний ремонт водонапірної башти у 

с.Виноградівка 300000 3263,03

0116030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів

Капітальний ремонт дощової каналізації в м. 

Арциз Одеська область 20000 0,00

Капітальний ремонт каналу відводу дощової води 

в м. Арциз Одеська область 30000 0,00#ДЕЛ/0!



Капітальний ремонт покриття спортивного 

майданчика в парковій зоні с. Задунаївка 287592 287592 100,00

Капітальний  ремонт вуличного освітлення по 

вулицях: вул. Соборна від № 48 до № 162, вул. 

Молодіжна від № 84 до № 178 та вул. Пушкіна 

від № 95 до № 125 с.   Холмське Арцизької МТГ, 

Болградського району, Одеської області

133425 133424,14 100,00

Капітальний ремонт паркової зони по 

вул.Шкільна, 102-ав с.Задунаївка Арцизького 

району Одеської області( за рахунок вільного 

залишку інвестиційних коштів)

410417 0,00

Капітальний ремонт огородження та мережі 

поверхневого водозливу стадіону по вул.Миру 

с.Виноградівка Арцизького району Одеської 

області ( за рахунок вільного залишку 

інвестиційних коштів) 10124,47 10124,47 100,00

Виготовлення ПКД та проведення капітального 

ремонту тротуарів к адміністративної будівлі для 

надання послуг соціального та адміністративного 

характеру по вул.Шевченко, с.Виноградівка 

Арцизького району Одеської області( за рахунок 

вільного залишку інвестиційних коштів)

12000 12000 100,00

Придбання бульдозера КП "Коморт-16"
100000,00 0,00

Придбання трактору -бульдозеру ДТ-75 для 

розчищення з лопатою- відвалом 100000,00 99800 99,80

Комп'ютерна техніка КП"Благоустрій"
25000,00 24094 96,38

0117368 7368
Виконання інвестиційних 

проектів 718500,00 0,00

10
Відділ культури та 

туризму міської ради 1164100,00 336240,00 28,88

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах,  територіальних 

громадах 

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (комп'ютерне 

обладнання) 10000 10000 100,00

1001080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами
Придбання (з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної  сигналізаці 70900 69100 97,46

1014030 4030 0824
Забезпечення діяльності бiблiотек Придбання (з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної  сигналізаці 60000 59200 98,67

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок
Придбання (з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної  сигналізаці 21800 20200 92,66

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів,центрів 

дозвілля та iншi заклади клубних 

Придбання (з встановленням) систем охоронно-

попереджувальної  сигналізаці 257300 152400 59,23

1014081 4081 0829

 Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (комп'ютерне 

обладнання) 25600 25340 98,98#ДЕЛ/0!

1017368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів

Придбання конструкції з розсувних дверей для 

завершення косметичного ремонту приміщення 

книжкового фонлу міської публічної бібліотеки 

Арцизької міської ради Одеської області;  

Капітальний ремонт Будинку культури за 

адресою вул. Центральна буд. 37, с. Главані, 

Арцизької міської ради, Болградського району 

Одеської області ;  капітальний ремонт 

внутрішнього туалету та інших внутрішніх 

приміщень  будинку культури по вул. Мира, 107 

с. Виноградівка, Арцизька міська територіальна 

громада Одеської області 

718500 0,00

37 Орган з питань фінансів 12000 0,00

3710160 160 0180

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах,  територіальних 

громадах 

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (комп'ютерне 

обладнання) 12000 0,00

х х х УСЬОГО х 18223462,07 7773719,56 42,66


