Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 63 сесія
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі закладів, контингенту здобувачів освіти та штату працівників
закладів освіти Барської міської ради та КЗ «Барська дитяча
навчальний рік.

музична школа» на 2020/2021

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1) Затвердити мережу закладів дошкільної освіти на 2020-2021 н.р. у складі шести закладів дошкільної освіти
з 36 груп та 744 дітей. (Додаток №1)
2) Затвердити загальну чисельність працівників закладів дошкільної освіти в кількості 214,93 штатних
одиниць (додаток №2)
3) Затвердити на 2020-2021 навчальний рік чотири заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, з них
один ліцей, 100 класів, 2437 учнів (додаток 3, додаток 4).
4) Затвердити 207,44 педагогічних ставок, 163,75 ставок адміністративно-господарського та обслуговуючого
персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників – 59,75 шт.од., спеціалістів – 29 шт.од.,
робітників – 75 шт.од. (Додаток №5)
4.1) Виділити додаткові години та години на факультативні заняття враховуючи профільне спрямування
закладів, створення освітнього округу відповідно до постанови КМУ від 19.06.2019 р. №532 «Про
затвердження Положення про освітній округ та опорний заклад освіти» та для роботи з обдарованими
дітьми в закладах загальної середньої освіти, які досягли високих результатів за підсумками ІІ, ІІІ та
IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
4.2) Затвердити 23 групи подовженого дня на 682 учні у закладах загальної середньої освіти, в яких
організовано повноцінне харчування та здійснюється підвіз учнів до місця навчання (Додаток №6).
4.3) З метою усунення різних порушень усного і писемного мовлення учнів закладів загальної середньої
освіти, для проведення занять з дітьми з вадами мовлення затвердити по одній посаді учителялогопеда логопедичного пункту при Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Барському ліцеї №2, Барській ЗОШ
І-ІІІ ст..№3, Барській ЗОШ І-ІІІ ст..№4.
5) Затвердити на 2020-2021 н.р. одну дитячу музичну школу, з кількісним складом 300 учнів (Додаток 7).
6) Затвердити загальну штатну чисельність працівників КЗ «Барська дитяча музична школа» в кількості 41,51
штатних одиниць, в т.ч. педагогічні ставки – 35,01шт.од. іншого персоналу – 6,5 шт.од. (Додаток 8).

2.

СЛУХАЛИ : Про встановлення батьківської плати за навчання та за тимчасове користування
музичними інструментами в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2020-2021 навчальний рік.
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1) Погодити розмір місячної плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 01
вересня 2020 року:
- по класу баяна, акордеона – 180,00 грн.;
- по класу фортепіано – 250,00 грн.;
- по класу скрипки – 200,00 грн.;
- по класу гітари – 230,00 грн.;
- на художньому відділі – 180,00 грн.;
- на хореографічному відділі – 200,00 грн.
2) Погодити розмір місячної плати за тимчасове користування музичними інструментами в
КЗ «Барська дитяча музична школа» :
- акордеон – 20,00 грн.;
- баян – 20,00 грн.;
- духові інструменти (труба, альт, кларнет, тенор, тромбон) – 50,00 грн.;
- скрипка – 30,00 грн.
3.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 20202021 навчальний рік

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:
1) Звільнити від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 вересня 2020
року дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних сімей :
- Максименко Олександру – фортепіано(викладач Некрасова Т.М.).;
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2)

4.

Муляр Анну - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
Муляра Дмитра - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
Ковальчук Маргариту - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
Лаврентюк Олену - фортепіано(викладач Корчинська І.М.)
Суконника Тараса - фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
Гоменюк Юлію - фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
Суконника Гліба – фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
Гоменюк Ангеліну - фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
Важеніну Анну - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
Данильченко Анастасію - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
Лятавську Олександру - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
Григоренко Віталіну - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
Драгомирецьку Діану - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
Сеник Софі – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б);
Кулик Діану – баян (викладач Древінська Н.В.);
Кулик Інну – баян (викладач Древінська Н.В.);
Жильчинського Романа - баян (викладач Древінська Н.В.);
Індевич Наталію – баян (викладач Древінська Н.В.);
Сеника Михайла - баян (викладач Древінська Н.В.);
Грежук Ірину – гітара (викладач Подуфалова О.А.);
Котеця Дмитра – гітара (викладач Подуфалова О.А.);
Котеця Івана – гітара (викладач Подуфалова О.А.);
Гончара Володимира – баян (викладач Подуфалова О.А.);
Цицюрського Олександра - гітара (викладач Подуфалова О.А.);
Муляра Дениса - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
Грежук Тетяну - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
Смірнова Іллю - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
Горобець Катерину - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Кімаківську Мілану – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Кімаківську Злату - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Пархонюка Івана - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Пархонюк Анну - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Кузнецову Діану – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Пахунову Ульяну – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Кузнецову Інну – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
Кірпу Марію – скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
Ковальчук Домініку – скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
Нівельську Тетяну – скрипка (викладач Вихованець Я.О.);
Лівіцьку Надію – скрипка (викладач Вихованець Я.О.);
Франчук Вікторія – скрипка (викладач Вихованець Я.О.);
Кльоц Вікторія – скрипка (викладач Вихованець Я.О.);
Юкал Ірину - скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
Намакарську Юлію – хореографія (викладач Шкамбарна І.М.)
У зв’язку із значним зменшенням контингенту на духовому відділі та враховуючи
потребу міста в існуванні духового оркестру і збереженні духової музики, звільнити від
плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 вересня 2020 року 44 учня,
які навчаються на духовому відділі.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програм, внесення змін до програм
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:
4.1. Затвердити Програму забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та
проведення місцевих виборів на 2020 рік, додається .
4.2. Внести зміни до Комплексної правоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпека
міста Бар», затвердженої в новій редакції 21 сесією 8 скликання від 28.02.2018 року, а
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саме пункт 2.2. розділу 2 «Профілактика правопорушень» таблиці «Шляхи розв’язання
головних проблем та досягнення поставлених цілей», доповнити наступним підпунктом:
«- реконструкція (ремонт) кімнат для затриманих, кімнат для конфіденційних побачень з
адвокатом, кімнат прийому громадян та проведення слідчих дій, з метою приведення їх у
відповідність до вимог відомчих нормативних актів».
5.

СЛУХАЛИ: звернення фізичних та юридичних осіб щодо виділення коштів
5.1. КП «Бар-благоустрій» щодо виділення коштів для:
- оплати за виконання заходів щодо запобігання захворювання населення гострим
респіраторним захворюванням COVID-19 в період з березня по травень 2020 року в
сумі 140957,71 грн.;
- оплати ліквідації стихійних сміттєзвалищ в період травень-липень 2020 року на суму
130143,15 грн.;
5.2. Барське КВУ ВКГ «Барводоканал» щодо виділення коштів для підготовки та
опрацювання на державну експертизу до ДЗК України матеріалів геолого-економічної
оцінки запасів питних підземних вод Івановецької ділянки Барського родовища в сумі
246999,00 грн. і у першу чергу 25% - 61750,00 грн.
5.3. Начальника відділу містобудування, архітектури та житлово - комунального
господарства щодо виділення коштів у сумі 78000,00 грн. на придбання 10 контейнерів;.
5.4. Спеціаліста з питань інвестиційної політики щодо виділення коштів для друку
інвестиційного каталогу в сумі 4300,00 грн..
5.5. КНП «БРМЦ ПМСД» Барської районної ради щодо виділення в сумі 50000,00 грн. на
придбання засобів індивідуального захисту медичних працівників та дезінфікуючих
засобів.
5.6. Барське відділення ГУ Національної поліції у Вінницькій області щодо виділення
коштів в сумі 204000,00 грн. на реконструкцію (ремонт) кімнат для затриманих, кімнат
для конфіденційних побачень з адвокатом, кімнат прийому громадян та проведення
слідчих дій, з метою приведення їх у відповідність до вимог відомчих нормативних
актів.
5.7. ПОГ «Барське УВП УТОС» щодо виділення коштів для придбання металопластикових
вікон вартістю 66560,00 грн.
5.8. СК «Ферум» щодо виділення коштів в сумі 10000,00 грн. для проїзду та проживання
команди, що бере участь у змаганнях.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії

6.
СЛСЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської ОТГ на 2020 рік

ПРПРОЄКТ РІШЕННЯ :
6.1) Зменшити видатки:
6.1.1)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» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 10000,00 грн.
6.1.2)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»:
- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 145488,00 грн.
- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 10000,00 грн.
- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 57788,00 грн.
- по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 100000,00 грн.
6.1.3)По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»:
- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 50000,00 грн.
- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 20000,00 грн.
- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 410,00 грн.
- по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 50000,00 грн.
6.1.4)По КПКВКМБ 01111100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» :
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по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 5000,00 грн.
по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 30000,00 грн.
6.1.5)По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по КЕКВ
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 25000,00 грн. по
Барській міській раді на виготовлення ПКД на встановлення відео нагляду на території
Барської міської ОТГ.
6.1.6) По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 3598,00 грн. по
Барській міській раді «Виготовлення містобудівної документації /Генеральний план
міста Бар та сіл Антонівка, Глинянка, Широке. Детальний план забудови/».
6.1.7) По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
4950,00 грн.
6.1.8) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» по Барській міській раді в сумі 1000,00
грн.
6.1.9) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» по Управління соціальної політики Барської РДА в
сумі 67188,00 грн. :
Відшкодування послуг зв’язку – 45371,00 грн.;
Відшкодування проїзду залізничним транспортом – 7413,00 грн.;
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічного обслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування – 14404,00 грн.;
6.2) Збільшити видатки:
6.2.1)По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» по КУ «Центр соціальних послуг» Барської міської ради на ІV квартал
в сумі 315865,00 грн., а саме:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 254397,00 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 55968,00 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3000,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2500,00 грн.
6.2.2)По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
14100,00 грн. на забезпечення виконання рішення виконкому міської ради від 23.01.2020 року для
нарахування плати порушникам за виконання суспільно корисних оплачуваних робіт.
6.2.3)По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів» в сумі 39770,00 грн. :
- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 33750,00 грн.,
- по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6020,00 грн.
6.2.4)По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на ІV квартал 2020 року в сумі 210687,00 грн.:
Барський районний архів – 14500,00 грн.;
КЗ "Барський районний територіальний центр" – 96187,00 грн.;
КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" в сумі 100000,00 грн. /пільгові
рецепти – 50000,00 грн., забезпечення хворих індивідуальними засобами гігієни (підгузки) –
50000,00 грн./;
6.3)За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2020 рік
збільшити видатки 183415,00 грн.:
6.3.1) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на ІV квартал 2020 року в сумі 173415,00 грн.:
- КНП «Барська центральна районна лікарня - 90000,00 грн. /на медикаменти/;
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- Управління соціальної політики Барської РДА –83415,00 грн.:
Відшкодування проїзду ЧСЗ АТО – 3000,00 грн.;
Відшкодування на поховання – 1102,00 грн.;
Пільгове медичне обслуговування та зубопротезування учасників ліквідації ЧАЕС – 14000,00 грн.;
Компенсаційні виплати вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 5313,00 грн.;
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують
постійного стороннього догляду /Постанова №558/ - 60000,00 грн.
6.3.2) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
10000,00 грн. на поточний ремонт обладнання опалювального пункту будинку по вул. Каштанова,
68.
6.4) Перенести видатки:
6.4.1) По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» з КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в на КПКВКМБ
0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання матеріалів, засобів
індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та інше у зв’язку з необхідністю проведення
видатків, відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 для забезпечення
ТВК та ДВК в сумі 33000,00 грн.
6.4.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на придбання металевого козирка для облаштування місця для колясок ДНЗ №1 в
сумі 16000,00 грн..
6.4.3) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в сумі
8000,00 грн.
6.4.4) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» по КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання
дизпалива для перевезення дітей до Барського ліцею №2 шкільним автобусом в сумі 27600,00
грн..
6.4.5) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» з КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в сумі 8200,00 грн.
6.4.6) По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на виплату матеріальної допомоги на
лікування в сумі 61500,00 грн..
6.5) Збільшити доходи спеціального фонду бюджету розвитку:
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 150475,00 грн.
6.6) Збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку:
6.6.1) По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по БКВУВКГ
«Барводоканал» в сумі 61675,00 грн. на сплату авансу за державну експертизу по виявленню
геологоекономічної оцінки запасів питних підземних вод Івановецької ділянки Барського
родовища.
6.6.2) По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» по КЗ «Барська районна бібліотека» в
сумі 25000,00 грн. для підписки періодичних видань на І півріччя 2021 року.
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6.6.3) 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 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 17000,00 грн. для придбання комп’ютера та принтера.
6.6.4) По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
46800,00 грн. /6 шт./ для придбання євро контейнерів.
6.7)Затвердити розпорядження:
6.7.1) №97 від 14 вересня 2020 р.
Збільшити доходи по коду 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»
в сумі 774200,00 грн.
За рахунок надходжень загального фонду / Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам / збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі – 634600,00 грн. та по КЕКВ
2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 139600,00 грн. на виплату заробітної плати
педагогічним працівникам.
6.7.2) №98 від 16 вересня 2020 р.
Збільшити доходи по коду 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» в сумі 2370486,00 грн.
За рахунок надходжень загального фонду / «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» / збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0110191 «Проведення
місцевих виборів» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2370486,00 грн. по Барській міській ТВК.
6.7.3) №102 від 24 вересня 2020 р.
1.1. Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку по КПКВКМБ «Будівництво освітніх установ
та закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» з липня місяця в сумі 49050,00
грн.;
1.2. Направити видатки на загальний фонд на липень місяць поточного року 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» в
сумі 9810,00 грн.
КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 9810,00 грн.
КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 29430,00 грн.
6.7.4) №107 від 07 жовтня 2020 р.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))»:
1.1 зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування» в червні в сумі 35640,00 грн. та збільшити видатки
загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у відповідному
місяці /спів фінансування до придбання обладнання для харчоблоку Барського ліцею №2/;
1.2 зменшити видатки загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в червні в
сумі 31180,00 грн. та збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у
відповідному місяці.
7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 9
місяців 2020 року
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ виконання бюджету за 9 місяців 2020 року:

- по доходах в сумі 93518775,55 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету
Барської міської ОТГ в сумі 88516402,28 грн., та доходи спеціального фонду в сумі
5002373,27 грн.;
- по видатках у сумі 88588323,77 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету
Барської міської ОТГ – у сумі 78597996,22 грн. та видатки спеціального фонду в сумі
9990327,55 грн.;
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