УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання
Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання
від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»

14.11.2017 р.

Відповідно до п.23ст.26 та п.4.3 ст.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.
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету:
За рахунок додаткових надходжень, які склалися станом на 01.11.2017 року в сумі
1814000,00 грн. по наступних кодах:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 1 314 000,00 грн.
- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 400 000,00 грн.
- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 100 000,00 грн.
2.
Збільшити видатки загального фонду за рахунок додаткових надходжень
станом на 01.11.2017 року в сумі 1663035,00 грн.,а саме :
2.1.
На КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по Барській районній бібліотеці в сумі
160910,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 107740,00 грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 24170,00 грн.
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000,00 грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4000,00 грн.
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1000,00 грн.
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 23000,00 грн.
2.2. На КПКВКМБ 0113500 «Інші видатки» на комунальний заклад ЦР «Еверест» на:
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 76500,00 грн.
2.3. На КПКВКМБ 0114100 «Школи естетичного виховання дiтей» в сумі 298000,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 244263,00 грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 53737,00 грн.
2.4. На КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 547000,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 448360,00 грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 98640,00 грн.
2.5. На КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КП «Бар-благоустрій» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
321625,00 грн. (в т.ч. на виготовлення конструкцій для ремонту шлюзів на водоймі
«Орнітологічний заказник «Барський» - 19730,00 грн., на придбання автозапчастин та шин –
64000,00 грн., на благоустрій міста 217895,00 грн., на облаштування майданчиків для ТПВ –
20000,00 грн.)
2.6. На КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-

благоустрій» в сумі 20000,00 грн. на поточний ремонт переїзду через р.Горпинка по вул.
Руданського з облаштуванням пішохідного переїзду (дофінансування).
2.7. По КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» районному бюджету в сумі 225000,00 грн.
2.7.1. На КУ «Барська районна лікарня» в сумі 100000,00 грн. на медикаменти (в т.ч. на
придбання антирабічної вакцини на імуноглобулін – 20000,00 грн.)
2.7.2. На КУ Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» в
сумі 65000,00 грн. (на оплату за енергоносії – 25000,00 грн., на програмне забезпечення –
25000,00 грн., для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу – 15000,00 грн.).
2.7.3. На Управління соціальної політики Барської РДА в сумі 50000,00 грн. (на виплату
грошової компенсації особам, що надають соціальні послуги громадянам, які потребують
постійного стороннього догляду за місцем проживанням і не обслуговуються територіальними
центрами соціального обслуговування-42000,00 грн., матеріальна допомога вдовам ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС – 8000,00 грн.).
2.7.4. На КУ «Територіальний центр соціального обслуговування Барського району» в сумі
10000,00 грн. (на придбання предметів, матеріалів, інвентаря).
2.8. На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 14000,00 грн. для ЗОШ №3 /для придбання плитки для підлоги в початкову
школу– 8000,00 грн., одного пластикового вікна – 6000,00 грн./
3.
Направити видатки на спеціальний фонд бюджет розвитку за рахунок
додаткових надходжень загального фонду станом на 01.11.2017 року в сумі 150965,00 грн.:
3.1. На КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по Барській районній бібліотеці по КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для підписки періодичних
видань в сумі 15000,00 грн.
3.2. На КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по Антонівській сільській бібліотеці по КЕКВ
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для підписки
періодичних видань в сумі 965,00 грн.
3.3. На КПКВКМБ 0110170 «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 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 10000,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки).
3.4. На КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по
КП «Бар-благоустрій» По КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
кошти в сумі 80000,00 грн.. (дофінансування на розкидач протиожеледних сумішей МВУ-4 або
МВУ-5, відвал снігоочисний до трактора МТЗ 320).
3.5. На КПКВКМБ 0111020 ««Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» перенести видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування» в сумі 45000,00 грн. (придбання звукового
обладнання в актову залу ЗОШ №4 з нагоди 110-ї річниці школи).
4.
Перенести видатки загального фонду:
4.1. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» перенести видатки:
- з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 123000,00 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 27000,00 грн.
- на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 130000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших
енергоносіїв» в сумі 20000,00 грн. (для придбання вугілля для Глинянського НВК «ЗОШ І ст..ДНЗ»).
4.2. По КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою» перенести видатки з
Барської міської ради по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 207298,75 грн.
на КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва,

відповідно до висновку Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області,
спричинених вилученням сільськогосподарських угідь - ріллі із земель запасу державної
власності сільськогосподарського призначення на території Івановецької сільської ради (для
розміщення місця знешкодження та утилізації відходів).
5. У зв’язку з приведення у відповідність до бюджетної класифікації перенести
видатки загального фонду:
5.1. По КПКВКМБ 0111150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими
закладами післядипломної освіти» перенести видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в
сумі 34000,00 грн. на:
- КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» в сумі 20000,00 грн. на КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» /з перенесенням касових видатків/.
- КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями» в сумі 14000,00 грн. на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» /з перенесенням касових
видатків/.
5.2. По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
перенести видатки в сумі 1255920,41 грн.. на КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток
інфраструктури доріг» на поточний ремонт доріг та тротуарів в м.Бар /з перенесенням касових
видатків/.
5.3. По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 387000,00 грн. на КПКВКМБ 0116650
«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на поточний ремонт тротуарів в м.Бар /з
перенесенням касових видатків/.
6. Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку:
6.1. По КПКВКМБ 0119120 «Утилізація відходів» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти кошти в сумі
250000,00 грн. на технічне переоснащення сортувальної станції на полігоні ТПВ за межами
м.Бар.
6.2. Направити кошти на загальний фонд по КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток
інфраструктури доріг» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 132300,00 грн. в т.ч.:
- 38000,00 грн. на поточний ремонт дорожнього покриття на Площі Пам’яті,
- 36000,00 грн. на поточний ремонт дорожнього покриття по вул..Кривоноса.
- 26000,00 грн. на поточний ремонт тротуару по вул..Героїв Майдану від перехрестя з
вул..Кармелюка до вул..В.Маняка в м.Бар.
- 32300,00 грн. на оплату тротуарної плитки на поточний ремонт тротуарів.
6.3. Направити кошти на загальний фонд на КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл,
селищ» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 112000,00 грн./ в т.ч. 50000,00 грн. на придбання щебеню та
відсіву на ремонт доріг в м.Бар по вул.. Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя з
вул..Європейська до перехрестя з вул..Наливайка, часткові підсипання доріг по вул.. І.Богуна,
Д.Нечая, вул..Перемоги, пров. Кривоноса/.
6.4. Направити кошти на загальний фонд по КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» по КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 5700,00 грн. на судові витрати.
7. Затвердити розпорядження № 593-Р від 20 жовтня 2017р.
Згідно рішення 19 сесії 7 скликання Барської районної ради від 13.10.2017 року та
угоди про передачу міжбюджетних трансфертів між районною радою та міською радою:
1.
Збільшити доходи спеціального фонду ( фонду розвитку) по коду 41035000 «Інша
субвенція» в сумі 200000,00 грн.
2.
Відповідно збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі
200000,00 грн. по КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП

«Бар-благоустрій» для проведення аварійно-відбудовних робіт житлового будинку по вул..Бони
Сфорци, 76.
3.
Збільшити доходи загального фонду по коду 41034500 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» в сумі 500000,00 грн.
4.
Відповідно збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) як кошти
передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 500000,00 грн. на
КПКВКМБ 0116410 «Реалізація інвестиційних проектів» КЕКВ 3142 „Реконструкція та
реставрація інших об’єктів” по Барській міській раді на виконання робіт по «Реконструкції з
заміною покрівлі та перекриття будівлі навчального корпусу початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст..
№3, по вул..Героїв Майдану, 1 в м.Бар»
8. 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.
Начальник відділу бухгалтерського
обліку – головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.
Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.
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