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:
1.1.1)на демонтажні роботи лінії освітлення, в зв’язку з проведенням реконструкції лінії
електропостачання СО «Барські ЕМ» в сумі 9667,09 грн.;
1.1.2) придбання посипкового матеріалу в сумі 150 000,00 грн.;
1.1.3) відшкодування вартості ремонту коробки передач сміттєвоза Мерседес – 115 000,00 грн.;
1.1.4) В сумі 22000 грн. на виконання рішення 21 сесії 8 скликання Барської міської ради від
28.02.2018 року «Про демонтаж незаконно розміщених рекламоносіїв на електричних
опорах» та рішення 29 сесії 8 скликання від 21.08.2018 року «Про демонтаж незаконно
розміщеної зовнішньої реклами»;
1.1.5) В сумі 26 000,00 грн. оплату залишку виконаних робіт по об’єкту «Поточний ремонт
елеватора та системи опалення будинку №68 по вул. Каштанова в м. Бар, Вінницької
області» 1.1.6) оплату виконаних робіт по капітальному ремонту вул. Чернишевського (від перехр. вул.
Руданського до перехр. з вул. Дорошенка) в м. Бар, Вінницької обл. в сумі 549 00,00 грн.;
1.1.7) виконання планових поточних робіт з благоустрою міста в зв’язку із зняттям даної суми
планового фінансування відповідно до рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської ради
від 19.04.2018 року в сумі 350 000,00 грн.
1.2) БКВ УВКГ «Барводоканал» щодо виділення коштів на встановлення огорожі навколо
громадських колодязів радіусом не менше 2м з воротами (хвірткою), згідно до пропозиції
Барського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій
обл. від 15.08.2018 року №02-11.126/459, в сумі 50181,00 грн. на їх ремонт і 3515,50 грн. на
обладнання.
1.3) Національна поліція України Барський ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області щодо
виділення коштів в сумі 186 000,00 грн. для своєчасного виконання покладених на поліцію
завдань згідно з Комплексною правоохоронною Програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста
Бар».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії

2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Внести зміни до Інвестиційної програми Барського КВУВКГ «Барводоканал» згідно з
ліцензійною діяльністю з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням 18 сесії Барської міської ради 8 скликання від 18.12.2017 р., згідно
додатку до рішення.
2. Внести зміни до Програми використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста
Громадській організації «Союз Чорнобиль» Барського району, затвердженої 18 сесією 8
скликання від 18.12.2017 року, а саме пункт 4 в наступній редакції:
«4. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших
передбачених джерел на наступні цілі:
4.1 виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та допомога на
лікування інвалідів та ліквідаторів Чорнобильської АЕС в сумі 35 тис. грн.;
4.2 встановлення пам’ятника – меморіалу ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської
катастрофи на ЧАЕС в сумі 150,0 тис. грн.;
4.3 придбання комп’ютерної техніки та офісних меблів в сумі 15,0 тис. грн.»

3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 9 місяців
2018 року
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ виконання бюджету за 9 місяців 2018 року:
- по доходах в сумі 82 883 171,74 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету Барської
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міської ОТГ в сумі 81 049 856,76 грн., та доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі
1 833 314,98 грн.;
- по видатках у сумі 81 330 704,53 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету Барської
міської ОТГ – у сумі 73 799 414,09 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі
7 531 290,44 грн.
4.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від 09.10.
2018 р. «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів
працівників закладів освіти на 2018\2019 навчальний рік Барської міської ОТГ»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Внести зміни до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від 09.10.
2018 р. «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів
працівників закладів освіти на 2018\2019 навчальний рік Барської міської ОТГ» , а саме п.4 викласти
у такій редакції:
«4. Затвердити 203,95 педагогічних ставок, 153,0 ставок адміністративно-господарського та
обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників - 48,5 шт.од.,
робітників – 76,75 шт.од.»

5.

СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми потребами у складі
Барського дошкільного навчального закладу № 8 «Дружба»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Утворити з _____ 2018 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 8 «Дружба»
інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами ( на базі
існуючої групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 8 «Дружба» посаду
«асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1) Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами
відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і
можливостей.
3.2) Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими
освітніми потребами.

6.

СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми потребами у складі
Барського дошкільного навчального закладу № 1 «Берізка»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Утворити з _____ 2018 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 1 «Берізка»
інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами ( на базі
існуючої групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 1 «Берізка» посаду
«асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1) Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами
відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і
можливостей.
3.2) Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими
освітніми потребами.

7.

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:
7.1) Перенести видатки:
7.1.1) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 9585,00грн. перенести як кошти передані із загального фонду
до спеціального бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» по Барському ДНЗ №2 /Придбання холодильника/.
7.1.2) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
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створення), міської, селищної, сільської рад» з КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» як кошти передані із загального фонду до спеціального
бюджету розвитку в сумі 1510,00 грн. перенести на КПКВКМБ 0110170 «Підвищення
кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» на КЕКВ
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку» для оплати підвищення кваліфікації членів тендерного комітету.
7.1.3) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 15000,00 грн. перенести 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
2250 «Видатки на відрядження» для оплати відряджень.
7.1.4) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 1020,00 грн. перенести на КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження» для оплати відряджень.
7.1.5) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 26808,00 грн. перенести 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)» для оплати повірки лічильників на опалювальних
пунктах.
7.1.6) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 13060,00 грн. перенести на КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної
освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для
оплати ремонту та повірки лічильників на опалювальному пункті.
7.1.7) 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» як кошти передані із
загального фонду до спеціального бюджету розвитку перенести видатки на КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 18000,00 грн.
на:
Виготовлення технічного паспорта на об’єкт будівництва “Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Чернишевського (від перех. вул.Руданського до перех. вул.Дорошенко) в сумі
6000,00 грн.
Виготовлення технічного паспорта на об’єкт будівництва “Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Дорошенка (від перех. Вул.Чернишевського до перехр.вул.Героїв Майдану) в
сумі 6000,00 грн.
Для оплати виконаних робіт по поточному ремонту тротуару в м.Бар по вул. Каштанова на
ділянці від перехрестя з вул. Героїв Майдану до КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування Барського району» в сумі 6000,00 грн. /залишкова вартість/.
7.2) Зняти видатки в сумі 522583,00 грн.:
7.2.1) 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» зняти з КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» як кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету
розвитку в сумі 990,00 грн.
7.2.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» зняти:
з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100000,00 грн.
з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100000,00 грн.
з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 43980,00 грн.;
7.2.3) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в
сумі 3000,00 грн.
7.2.4) По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» з КЕКВ
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3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти передані
із загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 1127,00 грн.
7.2.5) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по Барській міській раді в сумі 1798,00 грн.
7.2.6) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» як
кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку зняти видатки в сумі
5605,00 грн.
7.2.7) 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» як кошти передані із загального фонду до
спеціального бюджету розвитку зняти видатки в сумі 144000,00 грн. з реконструкції
кладовища.
7.2.8) 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 13246,00 грн.
7.2.9) По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»:
- по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 21700,00 грн.
- по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 32484,00 грн.
Залишкові суми коштів по ДНЗ №1 та ЗОШ І-ІІІ ст.. №3.
7.2.10) По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об'єктів» в сумі 52225,00 грн. з спів фінансування проекту «Яблучний кластер».
7.2.11) 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» як кошти передані із
загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 2428,00 грн.
7.3) Направити видатки в сумі 522583,00 грн.:
7.3.1) На 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» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 15820,00 грн. для оплати друку інформації в газеті.
7.3.2) На 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» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 17000,00 грн. на оплату робіт з заміною вікон та дверей в
адмінприміщенні Антонівської сільської ради.
7.3.3) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 28522,00 грн. для оплати матеріалів для ремонту.
7.3.4) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного бюджету в сумі
36806,00 грн. для Управління соціальної політики Барської РДА для виплата компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують постійного
сторонього догляду згідно Постанови КМУ №558 від 29.04.2004р.
7.3.5) На КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти передані із загального фонду
до спеціального бюджету розвитку по КЗ «Барська районна бібліотека» в сумі 20000,00 грн. для
підписки періодичних видань на І півріччя 2019 року.
7.3.6) На КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по
КЕКВ 3142 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по Барській
міській раді в сумі 4030,00 грн. на оплату технічного нагляду по об’єкту «Реконструкцію
системи газопостачання з винесенням газопроводу з-під плями забудови проектуємого місця
для здійснення виїзної/виносної торгівлі по вул..Галицьких вояків (Островського) в м.Бар».
7.3.7) На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 2921,00 грн. для відшкодування витрат щодо поховання самотнього
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громадянина Кобальського В.І.
7.3.8) На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 22524,00 грн. на об’єкт “Нове будівництво сміттєсортувального комплексу
на території Івановецької сільської ради» а саме: проведення індетифікації ПНО об’єкту, послуг
по розробці робочого проекту в частині: 1)Улаштування блискавко захисту будівель та споруд.
2)Установака системи протипожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень.
7.3.9) На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 24138,00 грн. для придбання меблів в кабінет паспортистів.
7.3.10) На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 339322,00 грн. на благоустрій міста за виконані роботи згідно актів
виконаних робіт.
7.3.11) По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 11500,00 грн. для придбання станка плиткоріза.
7.4)Внести зміни:
До рішення 30 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від 19.09.2018 року:
Пункт 2.12 «По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 50000,00 грн. на поточний ремонт даху будинку на майдані Св.Миколая,
30» слова «поточний ремонт» замінити на «придбання матеріалів для поточного ремонту».
7.5)

7.6)

Збільшити доходи по коду 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади» в сумі 153071,70 грн.
Збільшити видатки по КПКВКМБ 0117691 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» спеціального
фонду /цільового/ на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» для придбання матеріалів, виплати заробітної плати
з нарахуванням на виконання робіт по висипці доріг місцевого значення в с.Антонівка,
Глинянка, Широке.

Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 367435,20 грн.
За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в сумі
367435,20 грн.:
7.8.1) 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 5540,00 грн. /меблі, стільці, сейф передані безкоштовно
Барським відділенням управління виконавчого Фонду соціального страхування України у
Вінницькій області/.
7.8.2) 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 361594,20 грн. /обладнання для оснащення
кабінету математики ЗОШ І-ІІІ ст..№2-гімназія Барської міської ради переданого
безкоштовно КО «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів
освіти області»/.
7.8.3) По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» по бібліотеці с.Антонівка в сумі
301,00 грн. /книги/.
7.9) У зв’язку з приведення у відповідність до бюджетної класифікації перенести видатки
загального фонду:
7.7)
7.8)
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9.1. По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» по КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 40522,00 грн. на
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді /з перенесенням касових видатків в сумі
11596,10 грн./.
9.2. По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 5000,00 грн. на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» / з перенесенням касових видатків/.
7.10)
7.11)

7.12)

Зменшити доходи по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» в сумі 30000,00 грн.
Зменшити видатки по КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 30000,00 грн. на прибирання
стихійних сміттєзвалищ в місті у зв’язку з відсутністю надходжень.
За рахунок коштів вільного залишку, що склався станом на 01.01.2018 року по
спеціальному фонду: по власним надходженням бюджетних установ «Плата за оренду
майна бюджетних установ» збільшити видатки 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 11800,00 грн.
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