УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
58( позачергова) сесія 8 скликання

2020 р.

Про внесення змін до рішення 50 сесії 8 скликання
від 17.12.2019 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2020 рік»

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.
Перенести видатки:
1.1.
По 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»
зменшити видатки з об’єкту на виконання робіт по робочому проекту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька область, м. Бар, вул.
Галицьких Вояків на ділянці від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул.
Л.Шаповалова з тротуаром від перехрестя вул. Соборна до перехрестя вул. Ю.Телеги»
в сумі 400000,00 грн.
1.2.
По 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»
зменшити видатки з об’єкту. на виконання робіт по робочому проекту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул.Григоровичів-Барських (від перехр. з вул.
Європейська до перехр. з вул. Наливайка) в м.Бар Вінницької області» в сумі 100000 ,00
грн
1.3.
По 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»
збільшити видатки на виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька область, Барський район, м.Бар
вул. Машинобудівників та частини вул. Вишнева» в сумі 500000,00 грн.
Пропозиція міської ради: КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко м.Бар, Вінницької обасті.
1.4.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» перенести кошти на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти передані із загального
фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 10000,00 грн. (по ДНЗ №1
противопожежний щит».
1.5.
По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» з КЕКВ 2730 «Інші виплати

населенню» перенести видатки на КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі
400000,00 грн. на КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна»» на утримання закладу, а саме:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі – 329591,00
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі – 45109,00 грн.
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 25300,00 грн.
2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.

_____________

Начальник відділу бухгалтерського обліку головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.
Спец.І кат. з юрид.питань Овчарук В.Р.

_____________
_____________

