Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р.
«Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від
05.01.2017р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради», а саме:
1. Затвердити загальну чисельність апарату Барської міської ради в кількості 46 осіб;
2. Включити до структури соціально-гуманітарного відділу одну посаду – гол.спеціаліст з питань
соціального захисту населення.

2.

СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу «Центр соціальних послуг» Барської міської ради
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Створити Комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Барської міської ради Вінницької області.
2) Затвердити структуру та чисельність працюючих комунального закладу «Центр соціальних послуг»
Барської міської ради Вінницької області, додається.
3) Затвердити Статут Комунального закладу «Центр соціальних послуг» Барської міської ради
Вінницької області, додається.
4) Фінансовому відділу провести перерозподіл видатків в межах бюджетних призначень на 2019 рік на
соціальний захист та в подальшому при плануванні бюджету передбачати відповідні видатки на
утримання закладу.

3.

СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми потребами
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Утворити з ______ 2019 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко»
інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами ( на базі
існуючої ясельної групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко» посаду
«асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1)
Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами
відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і
можливостей.
3.2)
Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими
освітніми потребами.

4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція. Очистка ставка від
мулових наносів в м. Бар Вінницької області» та звернення до Міністерства екології та природних
ресурсів України щодо спів фінансування даного об’єкту будівництва.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити проектно-кошторисну документацію «Реконструкція. Очистка ставка від мулових наносів
в м. Бар Вінницької області» на суму 102053309 грн. (сто два мільйони п’ятдесят три тисячі триста
дев’ять гривень).
2) Звернутись до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо включення об’єкта
будівництва «Реконструкція. Очистка ставка від мулових наносів в м. Бар Вінницької області» до
Програми з охорони навколишнього природного середовища на здійснення природоохоронних
заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам в 2019 році.
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5.

СЛУХАЛИ: про затвердження Програм.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити:
1) Програму по наданню пільг особам – учасникам Антитерористичної операції ( Операції Об’єднаних
сил ), внутрішньо переміщеним особам на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти
Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
2)Затвердити Програму Барської міської об’єднаної територіальної громади по соціальному захисту
населення на 2019 рік у новій редакції.

6.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми « ДОРОГИ» Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Внести зміни до Програми « ДОРОГИ» Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки, затвердженої 8 сесією Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2017
року, а саме:
1) Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Основні завдання даної програми» доповнити
пунктом:

2)

3)

4)

-покращення стану дороги, шляхом проведення робіт з поточного-середнього та дрібного
ремонту автомобільної дороги місцевого значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці) з
метою забезпечення якісного сполучення населених пунктів с. Гармаки з с. Комарівці та під’їзду
до проектує мого кладовища.
Розділ ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Виконання Програми
забезпечить» доповнити пунктом:
 збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від руйнування;
 раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на
проведення поточного-середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці) на території міста Бар Вінницької області».
 ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, на аварійних ділянках дороги загального
користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;
 покращення транспортного, сполучення та безпеки дорожнього руху.
Додаток 2 до даної програми доповнити пунктом 2:
«2. На проведення поточного-середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці) на території міста Бар Вінницької області –
200 000,00 грн.»
Додаток 3 до даної програми доповнити пунктом 2:
№
п/п
2

Назва ради

Назва автомобільної дороги

Сума коштів
(грн.)

Барська міська рада

Автомобільна
дорога
місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)- 200 000,00
(Бар-Комарівці) на території міста Бар
Вінницької області

7.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 34 сесії Барської міської ради 8 скликання
від 18.12.2018 р., а саме додаток до Програми «План культурно-масових заходів Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» доповнити пунктами згідно Додатку 1 до рішення.

8.

СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту, складеного комісією з реорганізації Глинянського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити передавальний акт від 03.04.2018р., складений комісією з
реорганізації Глинянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня –
2

дошкільний навчальний заклад», додається.
9.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств, закладів
1)
КП «Бар-благоустрій» щодо виділення коштів:
- на проведення поточного ремонту зовнішнього освітлення вул. Комарова від будинку №3 до
перехрестя з вул. Бони Сфорци та від будинку №6/23 до приміщення Барського районного суду
в сумі 48000,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту зовнішнього освітлення вул. Каштанова на дільниці від
перехрестя з вул. Григоровичів-Барських до вул. Чернишевського в сумі 41200,00 грн.;
- на поточні видатки підприємства в сумі 3185,00 грн. на проплату рахунку ПрАТ «Київ –
Дніпровська МППЗТ» за технічні умови на перетин колії №7 необхідні для виготовлення ПКД по
реконструкції об’їзної дороги вул. Арсенальна до вул. Цукровий завод в м. Бар
2) Депутата Барської міської ОТГ Трачука В.О. щодо виділення коштів з резервного фонду на
КП «Бар-благоустрій» для придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків у м. Бар;
3)
на:

Начальника відділу містобудування, архітектури та будівництва щодо виділення коштів
- проведення повторної експертизи проекту будівництва по об’єкту «Очистка ставка від мулових
наносів м. Бар Вінницької області» в сумі 21743,00 грн.;
- технічне обстеження будівлі ДНЗ №2 «Сонечко» орієнтованою сумою 15000,00 грн., згідно
припису ГУ Держпродспоживслужби від 28.01.2019 року;
- для проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності Барської міської ОТГ, а
саме: Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Барського ліцею №2 Барської міської ради, Барських ДНЗ №1
«Берізка», №2 «Сонечко», №7 «Казка», №8 «Дружба», орієнтованою вартістю 35000,00 грн.;

4) Начальника відділу з юридичних питань про виділення коштів у розмірі 11000,00 грн. для
передачі документів Барської міської ради в архівний сектор Барської РДА;
5) Начальника соціально-гуманітарного відділу щодо виділення коштів на придбання товарноматеріальних цінностей для ККЗ «Антонівський сільський клуб» Барської міської ради у сумі 50000,00
грн.;
6) Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Барської міської ради щодо виділення коштів на придбання
кольорового принтеру та мультимедійну дошку для навчально–виховного процесу в початковій школі (в
створений комп’ютерний клас).
7) КНП «Барська ЦРЛ» щодо виділення коштів в сумі 62500,00 грн. для придбання аналізатора
глюкози EKSAN-GM, а також на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
8) КНП «БРМЦ ПМСД» Барської районної ради щодо виділення коштів на утримання ФП с.
Антонівка (оплата праці фельдшера та молодшої мед. сестри – 120216,72 грн.);
9) Завідувача Барської державної нотаріальної контори щодо виділення коштів на
компенсацію проїзду з міста Вінниці до міста Бар та у зворотному напрямку.
10)
Барської РДА:
- щодо співфінансування у сумі 200000,00 грн. на проведення робіт поточного, середнього та
дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення (Бар - Гармаки) – (Бар - Комарівці),
індекс дороги С-02-01-42;
- щодо виділення коштів в сумі 62800,00 грн. для відділу надання адміністративних послуг
Барської райдержадміністрації згідно угоди між Барською районною радою та Барською ОТГ
(виділено – 32000,00 грн.);
11)
Управління соціальної політики Барської РДА щодо виділення коштів з місцевого
бюджету для надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд. Потреба в коштах становить 6600,00
грн.
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12)
Барський районний військовий комісаріат щодо виділення коштів на придбання
комп’ютера та ксерокса для опрацювання керівної та плануючої документації пов’язаної з медичним
оглядом громадян під час приписки, призову на строкову службу, службу за контрактом та кандидатів
до вступу у ВВНЗ у Барському РВК;
13)
Управління Служби безпеки України у Вінницькій області Жмеринський
міжрайонний відділ щодо виділення коштів у сумі 50000,00 грн. для придбання паливно-мастильних
матеріалів для службового автотранспорту (виділено – 25000,00 грн.);
14)
Благодійна організація «Фонд громади Барського району «Барі» щодо виділення
коштів у сумі 13100,00 грн. для закупівлі двох інформаційних стендів;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет

Барської міської ОТГ на 2019 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) У зв’язку з приведенням у відповідність до бюджетної класифікації, внести зміни до дохідної
частини бюджету:
Зменшити доходи:
- По коду доходів 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів » в
сумі 100 000,00 грн.
Збільшити доходи:
- По коду доходів 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності» в сумі 17 000,00 грн.
- По коду доходів 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення» в сумі 10 000,00 грн.
- По коду доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 30 000,00 грн.
- По коду доходів 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства
у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в сумі 43000,00 грн.
2) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки на суму 251743,00 грн.:
2.1) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн.
2.2) По КПКВКМБ 0119730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів» субвенція до обласного бюджету у сумі 200000,00 грн. на проведення робіт поточного,
середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення (Бар - Гармаки) – (Бар Комарівці), індекс дороги С-02-01-42 /фінансова участь місцевих бюджетів у реалізації проектів з
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого
значення/ для ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за зазначеним в
Угоді цільовим призначенням.
2.3) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» як кошти передані із загального фонду до
спеціального бюджету розвитку в сумі 20000,00 грн. для придбання товарно-матеріальних
цінностей для КУ Барська районна ДЮСШ «Колос».
2.4) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по Барській міській раді в сумі 21743,00
грн. для оплати експертизи проекту будівництва по об’єкту «Очистка від мулових наносів ставка в
м.Бар».
3) За рахунок вільного залишку спеціального фонду /Плата за оренду майна бюджетних
установ/, який склався станом на 01.01.2019 рік збільшити видатки на суму 30000,00 грн. по
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КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по
Барському ліцею №2.
4) Перенести видатки:
4.1) По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
перенести видатки в сумі 229 000,00 грн. з об’єкту «Виготовлення ПКД та реконструкція зовнішнього
освітлення житлового масиву в складі вулиць Грушевського, Делімарського, Котова, Мазура,
Н.Курченко, Сагайдачного в м.Бар Вінницької області» на об’єкт «Реконструкція зовнішнього
освітлення по вул.Ватутіна, Довженка, пров.Довженка, Садова, Визволителів, Герасимчука, Мазепи,
Палія, Л.Ратушної в м.Бар Барського району».
4.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» перенести видатки в сумі 12500,00 грн. на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання ноутбуку для ДНЗ №8.
4.3) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
перенести видатки в сумі 8000,00 грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» для придбання принтера МФУ 3 в 1.
5) Затвердити розпорядження:
5.1) від 05 лютого 2019р. №14
1. У зв’язку з необхідністю термінового проведення лікування:
Виділити кошти в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги Ратушняк Ірині Олегівні
на лікування сина Ратушняка Владислава Максимовича, за рахунок коштів передбачених в
бюджеті Барської міської ОТГ по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Барської міської ради, з подальшим
виділенням коштів за рахунок вільного залишку загального фонду бюджету, який склався станом
на 01.01.2019 року, на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
5.2) від 11 лютого 2019р. №16
1. Збільшити доходи по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» в сумі 180600,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету / збільшити видатки загального фонду, в сумі 180600,00 грн.
збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
в сумі – 118525,00 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 26075,00 грн.
на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗОШ, які займаються з особами з
особливими освітніми потребами, на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 36000,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для осіб з особливими
освітніми потребами.
5.3) від 18 лютого 2019р. №21
Перенести видатки:
1. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
в сумі 5000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»
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для оплати послуг з вивезення ТПВ.
2. По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 26000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
3. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
30000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» для
оплати послуг з вивезення ТПВ.
5.4) від 01 березня 2019р. №25
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки:
1. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з грудня місяця з КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 400,00 грн., з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 2600,00 грн. та направити на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на
березень місяць в сумі 3000,00 грн.;
2. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» з травня місяця в сумі 5400,00 грн., з червня – 5400,00 грн.
та направити на спеціальний фонд як кошти передані із загального фонду до спеціального
фонду бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на березень місяць;
3. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» з березня місяця в сумі 7575,00 грн. та направити на спеціальний
фонд як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на відповідний
місяць /оплата меблів для Барської ЗОШ І-ІІІ ст..№3/.
5.5) від 01 березня 2019р. №26
У зв’язку з необхідністю проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не
сільськогосподарського призначення /за рахунок сплати авансового внеску/, перенести видатки
спеціального фонду бюджету розвитку:
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)» зняти видатки з березня місяця з КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 3500,00 грн. та
направити на КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» на відповідний місяць.
5.6) від 15 березня 2019р. №31
1. Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої
субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду» в сумі 20633,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду збільшити видатки спеціального фонду бюджету
розвитку :
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 20633,00 грн., на придбання обладнання для оснащення
ресурсних кімнат, відповідно до розпорядження КМУ № 964-р від 12.12.2018 року.

6

