Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
1.
СЛУХАЛИ:звернення організацій, установ, підприємств, закладів
1.1) КП «Бар-благоустрій» щодо виділення коштів в сумі
1.1.1) в сумі 196000 грн. на придбання асенізаторського автомобіля ;
1.1.2) в сумі 54000 грн. поточний ремонт з облаштуванням майданчиків з твердим покриттям під
збір ТПВ;
1.1.3) в сумі 15000 грн. ПКД та експертиза по проекту «Капітальний ремонт вул..ГригоровичівБарських на ділянці від перехрестя з вул.Європейською до перехрестя з вул.. Наливайка з
облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької області»;
1.1.4) в сумі 10000 грн. на фінансування робіт по виготовлення ПКД на капітальний ремонт
підпірної стінки дороги по вул.. Довбуша-Стельмаха вздовж садиби №19 по вул..
Новолинника.
1.1.5) в сумі 200000 грн. на поточний ремонт зливового водостоку з вул.Матросова на
вул.М.Туніка в м.Бар;
1.1.6) в сумі 164000 грн. на капітальний/поточний
ремонт системи опалення по
вул.Каштановій,68 в м.Бар;
1.1.7) в сумі 200 000 грн. на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Святого Миколая,
Соборної, Туніка, частини вулиці Героїв Майдану в м.Бар
1.1.8) в сумі 15000 грн. на виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул.Каштановій
в м.Бар згідно рішення 5 сесії 8 скликання;
1.1.9) в сумі 20000 грн. на виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності;
1.1.10) в сумі 34 000 грн. на придбання причепу до трактора МТЗ 320;
1.1.11) в сумі 24000 грн. на придбання мотоблоку та навісного обладнання до нього;
1.1.12) в сумі 60000 грн. На придбання матеріалів для виготовлення тротуарної плитки ;
1.1.13) в сумі 36972 грн. на поточний ремонт адмінбудівлі по вул.Героїв Майдану 18;
1.1.14) в сумі 33423 грн. до фінансування поточного ремонту освітлення пам’ятного знаку
воїнам, загиблим в Афганістані, що розташований на площі Пам’ятї;
1.2) Батовської Г.П., жительки кв. 45 по вул. Героїв Майдану, 32 в м.Бар щодо виділення коштів
на поточний ремонт даху будинку.
(на минулій комісії прийнято рішення за результатами виконання місцевого бюджету за 1
півріччя виділити 50 000 грн. за умови спів фінансування мешканцями будинку).
1.3) Барського КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» щодо виділення коштів в сумі:
- 1 030 000 грн. (450 000 грн. та 580 000 грн.) для придбання двох дизель – генераторів, що
забезпечить безперебійну подачу води в місто;
- 165000 грн. на виготовлення ПКД на будівництво каналізаційної мережі по вул. І.Сірка,
Наливайка, І.Богуна, Д.Нечая, Чернишевського, Залізняка, Руданського, Григоровичів-Барських
в м.Бар Вінницької області;
1.4)
Барського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 -гімназія» щодо виділення коштів
в сумі 550 тис. грн. на облаштування огородження довжиною близько 464 м навколо території
школи;
1.5)
Батьків 4-А класу Барського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 -гімназія»
щодо виділення коштів в сумі 3500 грн. для придбання металокерамічної дошки для Барської
ЗОШ I-III ступенів №2;
1.6)
Вчительки трудового навчання Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Зінчук
І.С. щодо виділення коштів на придбання навчальної техніки для кабінету трудового навчання
(швейна машинка, праска – орієнтовно 5,5 тис.грн.) ;
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1.7) Соціально-гуманітарного відділу щодо виділення коштів
в сумі 5000 грн. для виплати грошової винагороди призерам Всеукраїнських та
обласних конкурсів;
в сумі 16000 грн. на придбання спортивного та туристичного обладнання за
підсумками міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («ДЖУРА») ;
КЗ «Барська районна бібліотека» щодо виділення коштів в сумі:
- 15000 грн. для придбання мультимедійного обладнання (проектора) для районної бібліотеки
для дітей;
- 40000 грн. для придбання нової літератури для дорослих, шкільної молоді та дітей;

1.8)

1.9) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» щодо виділення коштів на
заробітну плату з нарахуванням працівникам спортивної школи 1 474 000,00 грн.
1.10) Комунальне некомерційне підприємство «Барський районний медичний центр первинної
медико-санітарної допомоги» щодо виділення коштів в сумі 500 000 грн. на заробітну плату та
нарахування на заробітну плату;
1.11) КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» щодо виділення коштів в сумі 49300 грн.
на придбання обладнання;
1.12) КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо виділення коштів в сумі 100 000 грн. на
придбання будівельних матеріалів для ремонту лапаросколічної операційної зали і придбання
обладнання;
1.13) КО «Редакція Барського районного ефірного радіомовлення» щодо фінансування
затвердженої Програми редакції Барського ефірного радіомовлення на 2018 – 2020 рік;
1.14) Відділ ЖКГ МА Барської РДА щодо виділення коштів на встановлення тактильних
табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля на об’єктах соціальної інфраструктури в
м.Бар для безперешкодного доступу осіб з обмеженнями зору;
1.15) Відділ культури і туризму Барської РДА щодо виділення коштів в сумі 200000 грн. на
виплату заробітної плати працівникам районного Центру дозвілля;
1.16) Вінницької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів, з метою проведення
першочергових робіт на об’єкті “Реконструкція головного корпусу окружної лікарні
інтенсивного лікування для розміщення ренген-операційного блоку з ангіографом по вул.
Полтавська, 89/2 в м.Могилів-Подільський», відповідно до наявного населення
адміністративно територіальної одиниці Західного госпітального округу, по Барському р-ні
903000,00 грн.
Частка Барської міської ОТГ - 289,6 тис.грн.
1.17) Барського ВП Жмеринського ВП ГУПП у Вінницькій області щодо виділення коштів на
реалізацію Комплексної правоохоронної програми «Безпека міста Бар» на 2016-2020 роки
в сумі 186000,00 грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів утримання
службового автотранспорту, придбання запчастин та здійснення поточного ремонту на
станціях технічного обслуговування, придбання канцтоварів, паперу, поштових конвертів та
марок для відправки службової кореспонденції, придбання поліцейського однострою,
придбання комп’ютерної техніки, логістичних пристроїв, програмного забезпечення до них,
забезпечення їх технічного обслуговування, будівельних та господарських матеріалів,
1.18) Барського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо виділення
коштів на 2018 рік під Програму «Комплексна програма мобілізації зусиль органів місцевого
самоврядування Барського відділення Жмеринської об’єднаної
державної податкової
інспекції, інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2018-2022
року» для придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, покриття прямих витрат на
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здійснення функцій з адміністрування податків в сумі 50 000,00 грн.
1.19) Барського районного військового комісаріату щодо виділення коштів, з метою виконання
заходів щодо створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в сумі 2 000 000,00 грн.
1.20) Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо
виділення коштів в сумі 10 тис. грн. на виготовлення інформаційних плакатів, стендів,
буклетів;
1.21) ГО «Учасників бойових дій Барського району» щодо виділення коштів в сумі 10000 грн. на
косметичний ремонт приміщення по вул..Соборній, 16 в м.Бар, частковий ремонт покрівлі,
купівлі пневматичних гвинтівок в кількості 3 шт., обладнання, мішеней;
1.22) ГО «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» Барського району щодо виділення коштів в сумі 150 000 грн.
для встановлення пам’ятного знаку землякам-чорнобильцям;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії
2.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги :
1). Чорному Віктору Вікторовичу на відновлення будинку;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії

3.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми « ДОРОГИ » Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2020 роки.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : Внести зміни до Програми «ДОРОГИ» Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2020 роки, затвердженої 8 сесією Барської міської ради 8
скликання від 07.06.2017 року, а саме:
1) Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Основні завдання даної програми»
доповнити пунктом:
- покращення стану дороги, шляхом проведення Поточного-середнього ремонту автомобільної
дороги Т-06-10 (Любар-Хмільник-Нова Ушиця) в межах міста Бар Вінницької області» з км
ПК113+456 до км ПК117+827» з метою забезпечення якісного сполучення населених пунктів
Житомирської та Хмельницької областей.
2)

3)

4)

Розділ ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Виконання
Програми забезпечить» доповнити пунктом:
 збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від
руйнування;
 раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів
на середній поточний ремонт дороги загального користування Т-06-10 (Любар-ХмільникНова Ушиця) в межах міста Бар Вінницької області» з км ПК113+456 до км ПК117+827».
 ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального
користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення
шляхом проведення на них ремонтних робіт;
 покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху.
Додаток 2 до даної програми доповнити пунктом 2:
«2. На поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення, як
співфінансування на договірних засадах на виготовлення ПКД «Поточний-середній ремонт
автомобільної дороги Т-06-10 (Любар – Хмільник- Нова Ушиця) в межах міста Бар Вінницької
області» з км ПК113+456 до км ПК117+827 у 2018 році – 200 000,00 грн.».
Додаток 3 до даної програми доповнити пунктом 2:
№

Назва ради

Назва автомобільної дороги

Сума

коштів
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п/п
2

Барська міська рада

(грн.)
Автомобільна
дорога
загального
користування державного значення Т- 200 000,00
06-10 (Любар-Хмільник-Нова Ушиця)
в межах міста Бар Вінницької
області» з км ПК113+456 до км
ПК117+827»

4.

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на розробку проектної документації на дорогу загального
користування місцевого значення
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Виділити кошти (як співфінансування на договірних засадах) з бюджету ОТГ на виготовлення
ПКД «Поточний-середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 (Любар-Хмільник - Нова
Ушиця) в межах міста Бар Вінницької області» з км ПК113+456 до км ПК117+827 у 2018 році в
сумі 200 000,0 грн.
2)Залучити Службу автомобільних доріг у Вінницькій області, як одержувача бюджетних
коштів для виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок кош тів місцевого
бюджету».
3) Включити Службу автомобільних доріг у Вінницькій області в мережу розпорядника та
одержувача коштів.

5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих
пільгових категорій громадян Барської міської ОТГ на приміських маршрутах автомобільним
транспортом загального користування на 2018 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян Барської міської ОТГ на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального
користування на 2018 рік (додаток 1).
2) Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян Барської міської ОТГ на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального
користування на 2018 рік (додаток 2).
3) Рішення набирає чинності з 01 липня 2018 року.

6.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної правоохоронної програми на 2016-2020 року
«Безпека міста Бар»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до Комплексної правоохоронної програми на 2016-2020 року
«Безпека міста Бар», затвердженої в новій редакції 21 сесією 8 скликання від 28.02.2018 року, а
саме пункт 2.2. розділу 2 «Профілактика правопорушень» таблиці «Шляхи розв’язання головних
проблем та досягнення поставлених цілей», а саме: доповнити наступним підпунктом:
«- придбання нових службових автомобілів для груп швидкого реагування (дольова участь)».

7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Комплексна програма мобілізації зусиль органів
місцевого самоврядування Барського відділення Жмеринської об’єднаної державної податкової
інспекції, інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2018-2022 року»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити програму «Комплексна програма мобілізації зусиль органів
місцевого самоврядування Барського відділення Жмеринської об’єднаної державної податкової
інспекції, інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2018-2022
року», додається .

8.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2018 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)
Перенести видатки:
1.1) По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти кошти в сумі
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200000,00 грн. та направити по Барській міській раді на КПКВКМБ 0117461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
для Служби автомобільних доріг у Вінницькій області на виготовлення ПКД «Поточнийсередній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 (Любар-Хмільник-Нова Ушиця) в межах
міста Бар Вінницької області»
1.2) По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти кошти з
спеціального фонду бюджету розвитку, як кошти передані із загального фонду в сумі
18000,00 грн. та направити на на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» на виконання топографо-геодизичних робіт по зйомці масштабу 1:500 з
перерізом рельєфу 0,5 м для проектних робіт «Реконструкція зливової каналізації в
центральній частині м.Бар Вінницької області».
1.3) По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти кошти з
спеціального фонду бюджету розвитку, як кошти передані із загального фонду в сумі
118000,00 грн. з реконструкції кладовища та направити на КПКВКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на КП «Бар-благоустрій»
- для оплати послуг з розробки проекту зменшення санітарно-захисної зони для кладовища, яке
знаходиться на території Гаївської сільської ради Барського району з метою розгляду та
погодження матеріалів експертною комісією з питань встановлення та зміни розмірів
санітарно-захисних зон ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН
України в сумі 60000,00 грн.
- організації та проведення робіт з порізки дерев, корчуванню пнів спецтехнікою, залучення
найманої техніки, планування земляного полотна, погрузки та вивезеню зайвого грунта та
сміття з території діючого кладовища по вул.Кривоноса з метою отримання додаткових
місць для поховання орієнтовною площею 2200 кв.м. в сумі 58000,00 грн.
1.4) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» зняти видатки з спеціального фонду бюджету розвитку, як кошти передані із
загального фонду в сумі 40522,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність
у сфері екології та охорони природних ресурсів» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» по Барській міській раді на оплату звіту з оцінки впливу на довкілля по
виконанню робіт «Очистка від мулових наносів ставка в м.Бар».

2)

Зняти видатки з спеціального фонду бюджету розвитку, як кошти передані із
загального фонду в сумі 230000,00 грн.:

2.1)

По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» зняти видатки в сумі 80000,00 грн. з виконання робіт «Очистка від
мулових наносів ставка в м.Бар».
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» зняти видатки в сумі 150000,00
грн. з оплати робіт з виготовлення генерального плану м.Бар.

2.2)

3.

Зняти видатки з загального фонду в сумі 125000,00 грн.:
По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» зняти видатки в сумі 125000,00 грн. з виготовлення технічної
документації із землеустрою.

5

4.
Направити видатки:
4.1) На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 124000,00 грн. на виконання поточного ремонту та технічного
обслуговування котелень закладів освіти міста з заміною обладнання ( заміна
теплообмінників апаратів газового опалення в кількості 6 шт. та газопальниковий пристрій 1
шт.)
4.2) На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2210 «Придбання предметів,
матеріалів, інвентаря» в сумі 28000,00 грн. на придбання гумового покриття Eco Standart на
площу 185 кв.м, як спів фінансування до проекту переможця 15 обласного конкурсу
«Створення міні-спортзалу з ефектом сенсорної кімнати у Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №4» (
Проект на суму 450000,00 грн., з фонду обласного конкурсу -112599,62 грн.)
4.3) На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» по Барській міській раді в сумі 100000,00 грн. на поточний ремонт Барської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №3 /корпус початкової школи по вул. Героїв Майдану/
4.4) На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 3000,00 грн. на утримання притулку для тварин, а саме на закупівлю
круп, кісток, фаршу для тварин.
4.5) На КПКВКМБ 0114082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» ГО
«Актив.Бар» як співфінансування для проведення рок-фестивалю «БарРокКо» в сумі
50000,00 грн.
4.6) На КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» як кошти передані із
загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку для Барського відділення
Жмеринського відділку поліції ГУНП у Вінницькій області на виконання заходів
передбачених комплексною правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста
Бар» в сумі 50000,00 грн./ придбання нових службових автомобілів для груп швидкого
реагування (дольова участь)/.
5.
Затвердити розпорядження:
5.1) №101 від 20 червня 2018р. «
1. Збільшити доходи загального фонду:
По коду доходу 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 112599,62 грн.
2. За рахунок надходжень збільшити видатки загального фонду в сумі 112599,62 грн., а
саме: 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 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання гумового покриття Eco
Standart на площу 185 кв. м під проект «Створення міні-спортзалу з ефектом сенсорної
кімнати у Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №4», як переможцю 15 обласного конкурсу
територіальних громад.
3. Збільшити доходи спеціального фонду:
По коду доходу 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 588414,00 грн.
4. За рахунок надходжень збільшити видатки спеціального фонду в сумі 588414,00 грн., а
саме: по КПКВКМБ 0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг загального
користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»
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по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» по «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Дорошенка
(від перехр. з вул.Чернишевська до перехр. з вул.Героїв Майдану) в м.Бар Вінницької
області.
5.2) № 103 від 06 липня 2018р.
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 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» зняти видатки в сумі 10,00 грн. з лютого місяця та направити на КПКВКМБ
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» по Барській міській раді на відповідний місяць.
5.3) № 104 від 09 липня 2018р.
По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»:
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зняти видатки в сумі 10000, 00 грн.:
з липня місяця в сумі 1700,00 грн., з серпня – 1660,00 грн., вересня – 1660,00 грн., жовтня – 1660,00
грн., листопада – 1660,00 грн., з грудня – 1660,00 грн. та направити на:
КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 5000,00 грн. на липень - 850,00 грн., серпень – 830,00 грн., вересень –
830,00 грн., жовтень – 830,00 грн., листопад – 830,00 грн., грудень – 830,00 грн.;
КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів» по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
5000,00 грн. на липень - 850,00 грн., серпень – 830,00 грн., вересень – 830,00 грн., жовтень –
830,00 грн., листопад – 830,00 грн., грудень – 830,00 грн.
6. Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 11430,78 грн.
7. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму
11430,78 грн., а саме:
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 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» - ігрові набори «ЛЕГО».

9.

8.

За рахунок коштів вільного залишку, що склався станом на 01.01.2018 року загального
фонду направити кошти:
На КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної
допомоги Вовк Марії Сергіївні на встановлення пам’ятника на могилі Гандзій Галини
Олексіївни.

9.

За рахунок коштів вільного залишку, що склався станом на 01.01.2018 року
спеціального цільового фонду направити кошти:
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 79104,00 грн. на придбання матеріалу для висипки доріг місцевого
значення в с.Антонівка, Глинянка, Широке (0,40 фракція).

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Затвердити Порядок здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок), що додається.
2) Визнати такими, що втратили чинність рішення 23 сесії Барської міської ради 8 скликання від
19.04.2018 р. «Про скасування рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017
р.» та рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017 р. «Про розгляд
звернення групи депутатів щодо впровадження процедури електронних закупівель в Барській
міській раді».
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10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за І півріччя
2018 року
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ:
- виконання бюджету за І півріччя 2018 року по доходах в сумі 57 452 027,14 грн., у тому числі
доходи загального фонду бюджету Барської міської ОТГ в сумі 55 892 927,84 грн., та доходи
спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 559 099,30 грн.;
- виконання бюджету за І півріччя 2018 року по видатках у сумі 56 376 884,00 грн., у тому числі
видатки загального фонду бюджету Барської міської ОТГ – у сумі 53 753 196,42 грн. та видатки
спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 623 687,58 грн.;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
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