УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
52 сесія 8 скликання
Про внесення змін до рішення 50 сесії 8 скликання
від 17.12.2019 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2020 рік»

06.02.2020 р.

Відповідно до п.23 ст.26 та п.4.3ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст..78 п.7 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на
01.01.2020 рік збільшити видатки на суму 1133208,00 грн.:
1.1.
На КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення меж населеного пункту м.Бар в сумі 129760,00 грн. /кошти 2019 р./
1.2.
На КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення робіт з розкопок та досліджень на
території пам’ятки національного значення «Фортеця» м.Бар в сумі 50000,00 грн.
1.3.
На КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на розроблення веб-сайту громади на домені в зоні: GOV.UA в сумі
40000,00 грн.
1.4.
На КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання, інвентар» в сумі 280000,00 грн. для придбання матеріалів на
усунення порушень щодо додержання вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки./ДНЗ 1,2,3,7,8 – по 50000,00 грн., Глинянський ДНЗ - 30000,00 грн./
1.5.
На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» в сумі 200000,00 грн. для
придбання матеріалів на усунення порушень щодо додержання вимог законодавства у
сфері техногенної та пожежної безпеки. /на ЗОШ №1,№2, №3 по 40000,00 грн., ЗОШ №4
– 80000,00 грн./
1.6.
На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 35000,00 грн. на завершення
поточного ремонту вимощення навколо будівлі Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №4
(влаштування водовідведення) по вул. Героїв Майдану, 5 м.Бар. /кошти 2019 року
невикористані в повному облязі по ФОП Христофор Р.Д./.
1.7.
На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 27000,00грн. на поточний
ремонт доріжки до Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 (початкові класи).
1.8.
На КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,

мистецькими)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» в сумі
40000,00 грн. для придбання матеріалів на виконання ремонтних робіт по усуненню
порушень щодо додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки.
1.9.
По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до обласного
бюджету в сумі 20000,00 грн. /10000,00 - на матеріальне заохочення медичного
працівника, 10000,00 – для матеріальної допомоги інвалідам по зору І та ІІ групи/ для
Барської громадської районної територіальної первинної організації Українського
товариства сліпих.
1.10.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 11500,00 грн. на оплату послуг технічної інвентаризації мереж
зовнішнього освітлення в с.Антонівка, Глинянка, Широке.
1.11.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 25000,00 грн. на оплату послуг технічної інвентаризації
об’єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Л. Українки (від перехрестя з
вул. М. Кривоноса до перехрестя з вул. Ватутіна), вул. Ватутіна, вул. Довженка, пров.
Довженка, вул. Садова, вул. Визволителів, вул. Герасимчука, вул. Мазепи, вул. Палія,
вул. Л. Ратушної, вул. В. Порика, вул. Черняховського, вул. Виговського, вул.
Європейська, в м. Бар Барського району Вінницької області».
1.12.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 3000,00 грн. на придбання зарибку для «Орнітологічного
заказника Барський».
1.13.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 45025,00 грн. на поточний ремонт зовнішнього освітлення
вулиць міста / по вул. Врублевського – 16015,00 грн., пров. Героїв Майдану – 9770,00
грн, провулок Шевченка - 19240,00 грн./
1.14.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 21000,00 грн. для придбання металевих сіток для сортування
ПЕТ пляшки.
1.15.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 50000,00 грн. на придбання світодіодних ламп для
встановлення та заміни по місту.
1.16.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 50000,00 грн. для придбання покриття на поточний ремонт
даху будинку по Майдан Св. Миколая, 30 /при умові спів фінансування мешканців
будинку/.
1.17.
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 26000,00 грн. на придбання саджанців дерев, кущів, зелених
насаджень.
1.18.
На КПКВМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» СК «Ферум» в сумі
10000,00 грн. для надання фінансової допомоги на придбання спортивного обладнання.
1.19.
По КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» ГО «Бійцівський клуб
«Вікінг» щодо виділення коштів в сумі 10000,00 грн. для надання фінансової допомоги
на придбання спортивного обладнання.

1.20.
По КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на Барську районну ГО
«Клуб спортивних єдиноборств ім. Юрія Барди «ДАО» в сумі 10000,00 грн. для надання
фінансової допомоги на придбання спортивного інвентарю.
1.21.
На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» в сумі 16000,00 грн. на
придбання термосів для Барського ліцею №2.
1.22.
На КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на ГО
«Надвечір’я» в сумі 20000,00 грн. на придбання концертних костюмів для колективу.
1.23.
На КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на встановлення автономного дизельного опалювача на а/м Nissan Leaf в
сумі 13923,00 грн.
За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на
01.01.2020 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з
загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 185874,00
грн.:
2.1.
На КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» на виготовлення ПКД та
експертизи проекту «Нове будівництво спортивної зали для Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №4
Барської міської ради» в сумі 87874,00 грн. /кошти 2019 р./
2.2.
На КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об'єктів» на виготовлення ПКД та експертизи проекту
«Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського ліцею №2
Барської міської ради» в сумі 98000,00 грн. /кошти 2019 р./
2.

3.

За рахунок вільного залишку спеціального фонду бюджету розвитку, який
склався станом на 01.01.2020 рік, збільшити видатки cпеціального фонду
бюджет розвитку в сумі 563690,00 грн.

3.1.
На КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 100000,00 грн. на придбання контейнерів для ТПВ.
3.2.
На КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 29000,00 грн. для придбання автошин.
3.3.
На КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» з
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» по Барській міській
раді в сумі 25000,00 грн. на виготовлення ПКД на встановлення відео нагляду на
території Барської міської ОТГ.
3.4.
На КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 15000,00 грн. на
виготовлення ПКД на будівництво паркану навколо Барського ліцею №2.
3.5.
На КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
11340,00 грн. на оплату ПКД та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул. Кооперативна в м. Бар Вінницької області».
3.6.
На КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 36500,00 грн. на
придбання контейнерів для ТПВ для ДНЗ міста /по 1 шт. на ДНЗ, вартість 1 шт. –
7300,00 грн./

3.7.
На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в
сумі 36500,00 грн. грн. на придбання контейнерів для ТПВ для ЗОШ міста /по 1 шт. на
ЗОШ, Барський ліцей №2 - 2 шт., вартість 1 шт. – 7300,00 грн./
3.8.
На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 200000,00
грн. для КЗ «Барська районна ДЮСШ «Колос» на виготовлення ПКД «Реконструкція
стадіону КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» по вул.
В.Комарова, 2, в м. Бар, Вінницької області».
3.9.
На КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 в сумі
110350,00 грн. на виготовлення ПКД «Пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пожежогасіння»,
«Улаштування блискавко захисту будівель та споруд», «Вогнезахисне обробляння
дерев’яних елементів горищних покриттів».
Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який
склався станом на 01.01.2020 рік з бюджету Барської міської об’єднаної
територіальної громади до Барського районного бюджету в сумі 2285542,00
грн.
4.1.
На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного
бюджету на ІІ квартал 2020 року в сумі 785542,00 грн.:
- Барський районний архів – 14500,00 грн.;
- Барський районний центр соціальної служби сім''ї, дітей та молоді – 26776,00 грн.;
- КЗ "Барський районний територіальний центр" – 389122,00 грн.;
- КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" /пільгові рецепти –
50000,00 грн., забезпечення хворих індивідуальними засобами гігієни (підгузки) – 31350,00 грн./ 81350,00 грн.;
- КНП «Барська центральна районна лікарня - 100000,00 грн. /на медикаменти/;
- Управління соціальної політики Барської РДА –173794,00 грн.:
Відшкодування проїзду ЧСЗ АТО – 3000,00 грн.;
Відшкодування на поховання – 3770,00 грн.;
Відшкодування послуг зв’язку – 35335,00 грн.;
Відшкодування проїзду залізничним транспортом – 3638,00 грн.;
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічного
обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 8974,00 грн.;
Пільгове медичне обслуговування та зубопротезування учасників ліквідації ЧАЕС –
25500,00 грн.;
Компенсаційні виплати вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС –
2952,00 грн.;
Пільговий проїзд учасників ЧАЕС – 625,00 грн.;
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що
потребують постійного сторонього догляду /Постанова №558/ - 90000,00 грн.
4.2. На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КНП «Барська
центральна районна лікарня» в сумі 1 500 000,00 грн, а саме:
- на КЕКВ 2620 «поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на
придбання програмного забезпечення медичної програми «МедЕйр» в сумі 198000,00 грн.
- на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на:
придбання медичного обладнання в сумі 1209375,00 грн., на виготовлення ПКД «Капітальний
ремонт будівельних елементів з заміною ліфта у корпусі поліклініки Барскої центральної лікарні
за адресою вул.Каштанова, буд. 34В, в м.Бар, Вінницької області» - 32625,00 грн., на
виготовлення ПКД «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «Барська районна
центральна лікарня» Барської районної ради по вул. Каштанова, буд. 34В, в м.Бар Вінницької
області» - 60000,00 грн.
4.

Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який
склався станом на 01.01.2020 рік з бюджету Барської міської об’єднаної
територіальної громади до державного бюджету в сумі 130000,00 грн.
5.1. На КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» для Барського
відділення Жмеринського відділку поліції ГУНП у Вінницькій області на виконання заходів
передбачених комплексною правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар»
на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
130000,00 грн.
5.

6.
Перенести видатки:
6.1.
З КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» з КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на КПКВКМБ
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
в сумі 30000,00 грн. на оплату поточних видатків з виготовлення впливу на навколишнє
середовище та послуг з «Системи протипожежного захисту» будівель та споруд від
прямих ударів блискавки по об’єкту «Реконструкція та розширення кладовища за
межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради».
6.2.
З КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів»
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» на КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної
власності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 1000000,00 грн. /Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільськог ради/.
6.3.
З КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» на КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 12000,00 грн.
за рахунок сплати авансового внеску за продаж-купівлю земельної ділянки, для оплати
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 322604,33
грн. відповідно за рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів
збільшити видатки в сумі 322604,33 грн.:
- По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 26730,00 грн.:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20730,00 грн. (ДНЗ
№1 пісочниця – 3000,00 грн., ДНЗ №7 альтанка – 3500,00 грн., ДНЗ №8 пісочниця з
накриттям – 3000,00 грн., стінка дитяча - 5000,00 грн., килим – 2200,00 грн., тюль 7м –
880,00 грн., покривала – 3000,00 грн., за навіс – 150,00 грн.).
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
6000,00 грн. (ДНЗ №7 альтанка – 6000,00 грн.).
- По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» в
сумі 295874,33 грн. :
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 68900,00 грн. (ЗОШ
№1 монітор 2шт./3000,00 грн., телевізор 2 шт./11000,00 грн., шафа 2 шт./4000,00 грн.,
системний блок – 1500,00 грн., ЗОШ №2 телевізор 15 шт./ 40200,00 грн., шафа 3
шт./9200,00 грн.).
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
226974,33 грн. (ЗОШ №1 телевізор 2 шт./16000,00 грн., книги – 2627,00 грн., книги 1230
шт./53666,28 грн., Барський ліцей №2 книги 1778шт./70687,77 грн., ЗОШ №3 книги
964шт./38138,45 грн., ЗОШ №4 1150шт./45854,83 грн.)
7.

8.
8.1.

Затвердити розпорядження:
№193 від 13 грудня 2019 р.

У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості, перенести
видатки загального фонду:
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з грудня місяця по КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 2100,00 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на
відповідний місяць.
8.2 № 194 від 17 грудня 2019 року.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості, перенести
видатки загального фонду:
По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення», а саме:
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 445,96 грн.;
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 682,91,00 грн.;
- з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 5173,75 грн.;
- на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 1327,21 грн.;
- на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» направити видатки в сумі 169,28 грн.;
- на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3307,33 грн.;
- на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 1300,00 грн.;
- на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 198,80 грн.
8.3.
№ 197 від 19 грудня 2019 року.
1.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості,
перенести видатки загального фонду:
1.1.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з КЕКВ
2230 «Продукти харчування» в сумі 47455,00 грн.:
- на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25607,00 грн.,
- на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2700,00 грн.,
- на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 12648,00 грн.,
- на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 6500,00
грн. на вивезення ТПВ.
1.2.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з КЕКВ
2230 «Продукти харчування» в сумі 8230,00 грн. на КПКВКМБ 0111010 «Надання
дошкільної освіти» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
5557,00 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2673,00 грн.
1.3.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
24900,00 грн.
1.4. По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» перенести видатки з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар»в сумі 9900,00 грн.
1.5. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з КЕКВ
2230 «Продукти харчування» на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 500,00
грн.
1.6. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з КЕКВ
2230 «Продукти харчування» в сумі 19581,00 грн. на 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»
на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 9681,00 грн. на оплату судового збору, на

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 6900,00 грн., на КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження» в сумі 3000,00 грн.
1.7. По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЗ «Барська районна
бібліотека» перенести видатки з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 1800,00 грн.
1.8. Перенести видатки спеціального фонду з КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем
планування та забудови територій (містобудівної документації)» на КПКВКМБ 0117130
«Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 1600,00 грн. за
рахунок сплати авансового внеску за продаж-купівлю земельної ділянки, для оплати
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
8.4.
№ 198 від 24 грудня 2019 року.
1. У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості, перенести
видатки загального фонду:
1.1.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» перенести видатки з КЕКВ
2273 «Оплата електроенергії» в сумі 46830,00 грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
6345,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 37585,00 грн., КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2900,00 грн.
1.2.
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 розпоряднику 0141 Барська
міська рада за рахунок «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»
перенести видатки з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
в сумі 103601,81 грн.
1.3.
По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»
перенести видатки на КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ «Заробітна плата» в сумі
44875,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7510,00 грн.
2.
За результатами інвентаризації бюджетних установ у 2019 році збільшити доходи
по коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна) » на суму 632,20 грн. відповідно збільшивши 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
в сумі 632,20 грн. /макулатура/.
8.5.
№ 199 від 24 грудня 2019 року.
У зв’язку з виявленою розбіжністю по доходах станом на 24 грудня 2019 року в результаті
допущення технічної помилки, внести зміни по:
По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» зняти кошти в сумі 5500,00
грн.: з квітня місяця – 500,00 грн., з травня – 1500,00 грн., з червня – 1500,00 грн., з вересня –
500,00 грн., з жовтня -500,00 грн., з листопада – 500,00 грн., з грудня – 500,00 грн. та направити
на код 21081000 «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, за невиконання зобов`язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного
законодавства » в сумі 5500,00 грн. на відповідні місяці.
8.6.
№ 200 грн. від 26 грудня 2019 року.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості, перенести
видатки загального фонду:
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» перенести видатки з грудня місяця по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 7438,75 грн. на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на відповідний місяць.
8.7.
№ 201 від 26 грудня 2019 року.
За результатами інвентаризації бюджетних установ у 2019 році збільшити доходи по коду
25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім

нерухомого майна) » на суму 405,00 грн., відповідно збільшивши видатки по КПКВКМБ 0111020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 405,00 грн.
/макулатура/.
8.8.
№ 202 від 28 грудня 2019 року.
У зв’язку з завершенням бюджетного року та приведення у відповідність кошторисних
призначень по спеціального фонду, внести зміни:
1. Код доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з їх основною діяльністю» збільшити кошти в сумі 223204,46 грн.
2. Код доходу 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» зменшити кошти в
сумі 15771,76 грн.
3. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити видатки в сумі 36935,08
грн., а саме: по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 28600,00 грн., по
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 8335,08 грн.
4. По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» по КЕКВ 2230 «Продукти харчування»
збільшити видатки в сумі 160099,93 грн.
5. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» збільшити видатки в сумі
21163,32 грн., а саме: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі 21163,32 грн.
6. По КПКВКМБ 0111100 «Школи естетичного виховання дiтей» збільшити видатки в сумі
63104,53 грн.. а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 51725,53 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 11379,00 грн.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
Міський голова
Секретар ради Подуфалов В.М.
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.

А.А.Цицюрський

______________
_____________

Начальник відділу бухгалтерського обліку головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.

_____________

Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.

_____________

