УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
Категорія питання (бюджетне)
сесія

8 скликання

Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання
від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 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.
Внести зміни:
До рішення 41 сесії Барської міської ради 8 скликання від 20.06.2019 року:
1.1.
Пункт 2.2. «По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00
грн., відповідно до «Програми матеріального заохочення працівника Барської державної
нотаріальної контори Вінницької області на 2019 рік» викласти в наступній редакції: «По
КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн., відповідно до
«Програми матеріального заохочення працівника Барської державної нотаріальної контори
Вінницької області Гуренко Анни Олексіївни на 2019 рік».
1.2.
Пункт 2.3 «По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» на по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн. для
виплати матеріальної допомоги ПОГ «Барське УВП УТОС» для працівників підприємства та
пенсіонерів колективу у зв’язку з відзначенням 85 років з дня створення підприємства»
викласти в наступній редакції: «По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до обласного
бюджету в сумі 10000,00 грн. для працівників підприємства та пенсіонерів колективу у зв’язку з
відзначенням 85 років з дня створення підприємства Барська ТПО УТОС».
2.
Перенести видатки:
2.1.
З КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в
сумі 67000,00 грн., з подальшим відновленням видатків за рахунок додаткових надходжень,
зменшивши видатки.
2.2.
На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на придбання товарноматеріальних цінностей /сертифікати/ збільшити видатки на суму 60000,00 грн., а саме:
- КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" в сумі 20000,00 грн.
- КНП «Барська центральна районна лікарня» в сумі 20000,00 грн.
- КНП «Барська районна стоматологічна поліклініка» в сумі 20000,00 грн.

2.3.
На КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» для РЦ «Еверест» збільшити видатки в сумі
7000,00 грн., а саме:
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» оплата за телефон – 1500,00 грн.,
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2000,00 грн.,
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3500,00 грн.
3.
За рахунок коштів вільного залишку загального фонду по коду доходів
41051600 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду», що склався станом на 01.01.2019 року в сумі
369,27 грн. збільшити видатки по КПКВКМБ 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за
рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» по
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного
бюджету на КНП «Барська центральна районна лікарня».
4.
Затвердити розпорядження:
4.1.
№92 від 15 липня 2019р.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки:
Зняти видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді загального фонду в
сумі 150000,00 грн.: з березня місяця 100000,00 грн. та з квітня – 50000,00 грн. та направити на
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», як кошти
передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, в сумі 150000,00 грн. на
відповідні місяці.
4.2.
№95 від 19 липня 2019р.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків та недопущення заборгованості, перенести
видатки загального фонду:
По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЗ «Барська районна
бібліотека», а саме по:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» перенести видатки з листопада місяця на липень в сумі
30000,00 грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» перенести видатки з листопада місяця на
липень в сумі 7000,00 грн.
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» перенести видатки з грудня місяця на липень в сумі
5000,00 грн.
4.3. №101 від 08 серпня 2019р.
У зв’язку з необхідністю проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не
сільськогосподарського призначення, за рахунок сплати авансового внеску, перенести видатки
спеціального фонду бюджету розвитку:
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» зняти видатки з серпня місяця з КЕКВ 2281 «Дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі
1300,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» на відповідний місяць
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.

_____________

Начальник відділу бухгалтерського обліку головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.

_____________

Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.

_____________

