УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
20 сесія

7 скликання

03.11.2016 р.

Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до п.23ст.26 та п.4.3ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст..78 п.7 Бюджетного кодексу України та за погодженням з постійною комісією з
питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Згідно розпорядження Барської РДА за № 250 від 24.10.2016 року збільшити доходи
загального фонду по коду 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в сумі
253 000 грн :у жовтні 2016р. – 25 300грн.; у листопаді 2016р.– 126 500грн.; у грудні 2016р.–
101 200грн. , відповідно збільшити видатки загального фонду в сумі 253 000 грн. по КФК
250203 « Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до
заходів розвитку» (жовтень 2016р.–25 300грн.; листопад 2016р.–126 500грн.; грудень 2016р.–
101 200грн.).
2. Перенести видатки загального фонду по :
- КФК 010116 з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки » на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар » в сумі 10 000 грн.
- КФК 010116 з КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження » на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар » в сумі 10 000 грн.
3. Збільшити доходи спеціального фонду по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в
сумі 1000 грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку
несільськогосподарського призначення, що передбачається для продажу.
4. Збільшити видатки спеціального фонду по КФК 160101 « Землеустрій » КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» в сумі 1000 грн. на оплату експертної оцінки земельної ділянки.
5.Зменшити видатки загального фонду по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень
масового застосування » КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100 093 грн.
6. Зменшити видатки спеціального фонду :
- в сумі 74 689грн. які були виділені на 9 сесії 7 скликання від 31.05.2016 року як кошти
передані з загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку по КФК 150202
«Розробка схем та проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2281 «Дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на оплату
генерального плану;
- в сумі 28 000 грн., які були виділені на 8 сесії 7 скликання від 15.04.2016 року як кошти
передані з загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку
по КФК 150101
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на ПКД
по винесенню газопроводу високого тиску по вул..Галицьких вояків в м.Бар з плями забудови
проектуємого місця для здійснення виїзної/виносної торгівлі ;

- в сумі 290 000 грн. які були виділені на 12 сесії 7 скликання від 14.07.2016 року як кошти
передані з загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку
по КФК 150101
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»
7.Збільшити видатки загального фонду по :
- КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» в сумі 91600 грн. (60 000 грн.- на харчування дітей ЗОШ міста Бар;
16 600 грн. для Барської дитячої музичної школи; 15000 грн. для ЗОШ №2 на облаштування
пішохідної доріжки)
- КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 22 530 грн. для КЗ БМР «Муніципальна варта»;
- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 244 000 грн. коп.( 22 000 грн. - на поточний
ремонт тротуару по вул..Каштановій; 30 000 грн.- на придбання коліс до автомобіля та
екскаватора; 76 000 грн. на придбання тротуарної плитки, 50000грн. – перехід по
вул..Григоровичів-Барських , 48500 грн. на підсипку вулиць, 17500 грн. на огорожу
кладовища).
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 81 452 грн.
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
18200 грн.
-КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші видатки
населенню» в сумі -10 000 грн.
- КФК 091106 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 5 000грн.БМЦ СПРДМ з ФО «Еверест» на оплату одноразового
гарячого харчування дітей та молоді денного перебування .
8. Збільшити видатки спеціального фонду (фонд розвитку) за рахунок коштів переданих з загального
фонду по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам,організаціям)» в сумі 20 000 грн. КП «Бар-благоустрій» на авторський та технічний
нагляд по Пл.Памяті.
9.Затвердити :
- розпорядження № 293-Р від 12.10.2016р. про перенесення видатків спеціального фонду в сумі
123 180 грн. по КФК150101«Капітальні вкладення» з КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам,організаціям)» КП «Бар-благоустрій» з липня 2016 року на
вересень 2016 рік.( субвенція з обласного бюджету).
10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .

Міський голова

Секретар Барської міської ради Подуфалов В.М.

А.А. Цицюрський

______________

Начальник ФЕВ – головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. ______________
Начальник ПСЗ Чубар О.В.

______________

