УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
12 сесія 8 скликання

22.08.2017 р.

Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання
від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»

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:
Перенести видатки загального фонду бюджету розвитку :
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2220 «Медикаменти
та перев'язувальні матеріали» зняти кошти в сумі 7000,00 грн. та направити на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (по ЗОШ №1).
1.2. Зняти видатки по КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» з КЕКВ 2111 -100000,00 грн., з
КЕКВ 2120 - 22000,00 грн., з КЕКВ 2272 – 500,00 грн., з КЕКВ 2273 – 7500,00 грн. та
направити на КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» до районного бюджету по КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 130000,00 грн. на
фінансування Барської районної бібліотеки в серпні місяці.
1.3. Зняти видатки по КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» з КЕКВ 2210 кошти в сумі
65000,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0114200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та
заходи» КЕКВ 2210 – 30000,00 грн., на КЕКВ 2240 – 35000,00 грн.
1.
1.1.

Затвердити розпорядження:
2.1.
№ 392 -Р від 18 липня 2017р.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки загального фонду:
- Зняти з КПКВКМБ 0119140 « Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) по Барській міській
раді в сумі 201750,00 грн. (з них: 75000,00 грн. - на виконання інженерно-геодезичних
вишукувань водойми площею 100 га з проміром глибини та прибережних ділянок шириною 30 м
в м.Бар, 126750,00 грн. – на виконання робочого проекту «Очистка від мулових наносів ставка в
м.Бар»).
- Направити на КПКВКМБ 0117700 «Інші природоохоронні заходи» на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних) по Барській міській раді в сумі 201750,00 грн. (з них:
75000,00 грн. - на виконання інженерно-геодезичних вишукувань водойми площею 100 га з
проміром глибини та прибережних ділянок шириною 30 м в м.Бар, 126750,00 грн. – на
виконання робочого проекту «Очистка від мулових наносів ставка в м.Бар»).
2.

2.2.
№ 404-Р від 20 липня 2017р.
На підставі розпорядження Вінницької ОДА №482 від 14.07.2017р.
1.
Збільшити доходи загального фонду:
1.1. По коду 41035200 «Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі
226500,00 грн.

1.2. По коду 41035400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 87530,00 грн.
2.
Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 57398,00 грн.
По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12626,00 грн.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17506,00 грн.
3.
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по КПКВКМБ 0111020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами»:
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
226500,00 грн.
2.3.
№ 415-Р від 26 липня 2017р.
На підставі повідомлення № 38, 39 від 24.07.2017 року Державної казначейської служби
України «Про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду
державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2017 рік» :
1.
Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад» в сумі 173800,00 грн.
2.
Збільшити доходи спеціального фонду:
По коду 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад» в сумі 347700,00 грн.
3. За рахунок надходжень загального фонду /Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад/ збільшити видатки
спеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку) в сумі 173800,00 грн., а саме: по КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток
інфраструктури доріг» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гончарна зі з’їздом на вул.
Руський вал, в м. Бар., Вінницької області.
4. За рахунок надходжень спеціального фонду /Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад/ збільшити видатки
спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 347700,00 грн., а саме: по КПКВКМБ 0116650
«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул..Гончарна зі з’їздом на вул. Руський вал, в м. Бар., Вінницької області..
2.4.
№ 438 -Р від 07 серпня 2017р.
На підставі рішення 18 сесії 7 скликання від 20.07.2017 року Барської районної ради:
1. Збільшити доходи спеціального фонду як інша субвенція з районного бюджету:
По коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 20000,00 грн.
2.
За рахунок надходжень спеціального фонду збільшити видатки спеціального фонду
бюджету розвитку:
По КПКВКМБ 0114100 «Школи естетичного виховання дітей», КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 20000,00 грн.
2.5.
№ 445-Р від 10 серпня 2017р.
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки спеціального фонду:
По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»:
по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» зняти видатки в 25000,00 грн.
та направити на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів” на
виготовлення ПКД на будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям ЗОШ
міста Бар №4.
2.6.
№ 455-Р від 11 серпня 2017р.
На підставі розпорядження Вінницької ОДА № 575 від 10.08.2017 р.
1.
Збільшити доходи спеціального фонду як інша субвенція з обласного бюджету:
По коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 2 500 000,00 грн.

2.
За рахунок надходжень спеціального фонду збільшити видатки спеціального
фонду:
По КПКВКМБ 0119120 «Утилізація відходів» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 2 500 000,00 грн. на
технічне переоснащення сортувальної станції на полігоні ТПВ за межами м.Бар.
3. Внести зміни в рішення 8 сесія 8 скликання від 07.06.2017 р. «Про внесення змін до
рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» в пункті:
2.8 Надати субвенцію з міського бюджету загального фонду до обласного бюджету по
КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» на для Барського учбово-виробничого підприємства УТОС на
утримання 0,3 ставки медсестри в сумі 5000,00 грн. слова «на утримання 0,3 ставки медсестри»
замінити на «матеріальне заохочення працівників».
4. 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.

А.А. Цицюрський
____________
_____________
_____________
_____________

