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«26» лютого 2019 року №538

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до розрахунку обсягу доходів бюджету Барської міської ради на 2019 рік
На 2019 рік загальний обсяг доходів бюджету складає 112 446 041,00 грн.
та видатків 112 446 041,00 грн., в тому числі:
Загальний фонд
Доходи
110 442 486,00 грн.
Видатки 106 830 416,00 грн.
Спеціальний фонд
Доходи
2 003 555,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 310 000,00 грн.
Видатки 5 615 625,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 3 922 070,00 грн.
Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду
розвитку 3 612 070,00 грн. /по коду джерел фінансування 208400 «кошти передані із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»/.
Доходи
Дохідна частина бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік сформована з
врахуванням прогнозних показників соціально – економічного розвитку ОТГ,
відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України з
урахуванням законопроектів внесених Кабінетом Міністрів України:
- Проект від 15.09.2018 р. №9000 «Проект Закону про Державний бюджет
України на 2019 рік»;
- Проект від 17.09.2018 № 9084 «Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України»;
- Проект від 05.11.2018 № 9260 «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів»;

Крім цього, враховані основні макропоказники економічного і соціального
розвитку, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року
№ 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2019-2021 роки».
Склад доходів місцевого бюджетів на 2019 рік визначений відповідно до ст.
64, 69, 691 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами,
інших нормативно-правових документів.
Загальний фонд
Загальний фонд бюджету Барської міської ОТГ по власних доходах
затверджено в сумі 59 325,6 тис. грн., що на 3 912,294 тис. грн., або на 7,06% більше
очікуваних надходжень 2018 року (55 413,306 тис. грн.).
Податок та збір на доходи фізичних осіб ККД 11010000
Податок на доходи фізичних осіб справляється відповідно до розділу ІV
Податкового кодексу України. Згідно п. 1 статті 64 Бюджетного кодексу України
60% цього податку спрямовується до бюджету ОТГ.
Податок та збір на доходи фізичних осіб ККД 11010000 – прогнозні
показники надходжень на 2019 рік визначено в сумі 38 786,0 тис. грн., що на
3 614,92 тис. грн., або на 10,28% більше фактичних надходжень 2018 року (35 171,08
тис. грн.).
Даний податок обрахований виходячи з прогнозного розміру фонду оплати
праці штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю району згідно даних
управління економіки райдержадміністрації та інформації наданої Барським
відділенням Жмеринської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС України і Вінницькій області.
Розрахунок надходження податку та збору на доходи фізичних осіб в бюджет
Барської міської ОТГ на 2019 рік додається.
Також передбачено надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення,
грошових
винагород
та
інших
виплат,
одержаних
військовослужбовцями, податок на доходи фізичних осіб за результатами річного
декларування, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.
При
прогнозуванні даних надходжень було враховано фактичне виконання за
результатами 2016,2017, 2018 років.
Враховано повернення податкового кредиту.
Основні ризики невиконання планових показників в 2019 році :
скорочення штатної чисельності працюючих;
скорочення тривалості робочого часу;
Чинники, які позитивно вплинуть на надходження податку на доходи
фізичних осіб в 2019 році:
- зростання мінімальної заробітної плати у 2019 році у місячному розмірі з 1
січня – 4 173,00 грн.;
легалізація виплати заробітної плати;
створення нових робочих місць;
зростання
змішаних
доходів
домогосподарств
за
рахунок
підприємницької діяльності;

залучення до оподаткування інших видів доходів .
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового утримання ККД 11010900, що сплачується
(перераховується) згідно ПКУ на 2019 рік не планувався у зв’язку з відсутністю
платників.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності ККД 11020200
Податок на прибуток справляється відповідно до розділу ІІІ Податкового
кодексу України. Згідно з п.18 статті 64 Бюджетного кодексу України податок на
прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є міська рада
зараховується до загального фонду міського бюджету.
Надходження на 2019 рік не плануються, так як за результатами декларування
за ІV квартал 2017 року КП Редакція газети «Барчани» задекларувала збиткові
показники, а також у 2018 році завершився процес роздержавлення комунальної
преси, а КП «Барбудинкоуправління» Барської міської ради реорганізовано шляхом
приєднання до КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради, яке теж показало
збиткові показники.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ККД 13010100
При плануванні бюджету на 2019 рік ще не було прийнято «Проект Закону
про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №9084 від 17.09.2018 р., в
якому передбачається врегулювання питання зарахування 37% рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування до бюджетів місцевого самоврядування,
тому по даному коду доходу не було заплановано надходжень, але на черговій сесії
фінансовий ресурс буде уточнений і збільшений.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування) ККД 13010200
По даному коду доходу надходження на 2019 рік не заплановано, а
надходження в сумі 0,3 тис. грн., що надійшли у 2018 році були зараховані
помилково.
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення ККД 13030100
При плануванні бюджету на 2019 рік ще не було прийнято «Проект Закону
про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №9084 від 17.09.2018 р., в
якому передбачається врегулювання питання зарахування з 1 січня 2019 року 5%
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу і газового конденсату) до бюджетів місцевого

самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, тому по
даному коду доходу не було заплановано надходжень, але на черговій сесії
фінансовий ресурс буде уточнений і збільшений.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів ККД 14040000
Податок справляється відповідно до вимог розділу VІ Податкового кодексу
України. Відповідно до п. 16 статті 64 Бюджетного кодексу України податок з
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
зараховується до загального фонду бюджету ОТГ.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів ККД 14040000 – визначено в сумі 1000,0 тис. грн.
враховуючи надходження 2016р. - 591,0 тис. грн., 2017 р. – 1278,403тис. грн.,
очікуваних надходжень 2018 р. – 990,0 тис. грн. та оперативної інформації СПД про
обсяги реалізації підакцизних товарів. Зменшення плану надходжень на 2019 рік
відбулось за рахунок припинення підприємницької діяльності окремими СПД, які
займалися торгівлею підакцизними товарами.
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) пальне ККД 14021900 – визначено в сумі 1 100,0 тис. грн. (визначено
до надходжень 2017 р. – 959,358 тис. грн. та очікуваних надходжень 2018 р. –
1 000,0 тис. грн. акцизного податку на пальне )
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції) пальне ККД 14031900 – визначено в сумі 4 400,0 тис. грн.
(визначено до надходження 2017 р. – 3 702,526 тис. грн. та очікуваних надходжень
2018р. – 4 100,0 тис. грн. акцизного податку на пальне )
Місцеві податки і збори ККД 18000000
Прогнозні розрахунки на 2019 рік сформовані на підставі Податкового
кодексу України та вимог статті 64 Бюджетного кодексу України щодо зарахування
місцевих податків і зборів до загального фонду бюджету.
Загальна сума прогнозних надходжень місцевих податків і зборів до
загального фонду бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік складає
12 772,0тис.грн.
В складі місцевих податків і зборів заплановано:
1.Податок на майно
2.Єдиний податок
Місцеві податки в бюджеті Барської міської ОТГ затверджені в сумі
12 772,0тис. грн., з них:
Податку на майно ККД 18010000 - надходження передбачено в сумі
5 341,4тис. грн.:
- обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
визначено в сумі 211,4 тис. грн., як податок сплачений юридичними та фізичними
особами, які є власниками житлової і нежитлової нерухомості згідно очікуваної
кількості власників та площ об’єктів нерухомості (фактичні надходження 2016 р. –

58,198 тис. грн., 2017 р.-141,166 тис. грн., очікувані надходження 2018 р. – 210,3 тис.
грн.)
- розрахунок прогнозного надходження плати за землю затверджено в сумі
5 030,0 тис. грн. Надходження сплановано за даними Барської ДПІ Жмеринського
управління ГУ ДФС України у Вінницькій області щодо нарахованого земельного
податку у 2018 році та даних відділу земельних ресурсів міської ради щодо кількості
договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності
(надходження минулих років: 2016 р.- 4 305,143тис. грн., 2017р. – 4 583,706 тис.
грн., очікувані надходження 2018 р. – 5 200,0 тис. грн.).
При формуванні прогнозного розрахунку враховано зменшення за рахунок
викупу, передачі земельних ділянок у власність зі зміною цільового призначення.
Транспортний податок справляється відповідно до положень статті 267
Податкового кодексу України.
Транспортний податок з фізичних осіб ККД 18011000 та юридичних осіб
ККД 18011100). По даних кодах передбачено надходження в бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік в сумі 100,0 тис. грн. (75,0 тис. грн. та 25,0 тис. грн.
відповідно), згідно оперативних даних отриманих від органів внутрішніх справ, а
також щодо очікуваних надходжень 2018 р. – 100,0 тис. грн.
Єдиний податок на підприємницьку діяльність ККД 18050000
Порядок справляння єдиного податку передбачено розділом ХІУ Податкового
кодексу України, рішенням 25 сесії Барської міської ради 8 скликання від
07.06.2018р. « Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік».
Відповідно до п. 20 статті 64 Бюджетного кодексу України платіж зараховується до
загального фонду місцевих бюджетів.
Єдиний податок ККД 18050000 – надходження заплановано в сумі 7 430, тис.
грн. По єдиному податку з юридичних і фізичних осіб розрахунок зроблений
відповідно до динаміки фактичних надходжень: 2016 р. – 3 558,914 тис. грн., 2017 р.
– 5 668,896 тис. грн. та очікуваних надходжень 2018 р. – 6 594,7 тис. грн., враховано
зміну кількості платників єдиного податку та затверджено в сумі 7 194,7 тис. грн.
Темп росту проти очікуваних надходжень 2018 року — 109,1 %
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників розрахунок
зроблений відповідно до фактичних надходжень 2016 р.-163,124 тис. грн., 2017р. –
188,994 тис. грн. та очікуваних надходжень 2018 р. – 216,064 тис. грн., затверджено
в сумі 235,7 тис. грн.
Основні ризики виконання планових показників за місцевими податками та
зборами:
відсутність чіткого механізму залучення до оподаткування власників
нерухомого майна, фізичних осіб, майно яких не внесено до Єдиного
державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
зростання податкового боргу;
зменшення бази оподаткування в частині оподатковуваних площ в
результаті поділу та припинення права користування.
Резерви збільшення надходжень :
активізація роботи контролюючого органу зі стягнення податкового
боргу по платі за землю;

укладення нових договорів оренди земельних ділянок, у тому числі
шляхом реалізації права оренди земельних ділянок на конкурентних торгах.
Доходи від власної та підприємницької діяльності ККД 21000000
Частина чистого прибутку ККД 21010300 – не планується надходження у
2019 році, так як за результатами декларування за ІV квартал 2017 року КП Редакція
газети «Барчани» задекларувала збиткові показники, а також у 2018 році завершився
процес роздержавлення комунальної преси, а КП «Барбудинкоуправління» Барської
міської ради реорганізовано шляхом приєднання до КП «Бар-благоустрій» Барської
міської ради, яке теж показало збиткові показники.
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів ККД 21050000
заплановано надходжень на 2019 рік 100,0 тис. грн. обраховано до очікуваних
надходження 2018 року 105,0 тис. грн. та рішення 34 сесії 8 скликання від
18.12.2018 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської
міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках у банках»
Адміністративні штрафи та санкції ККД 21081100. Відповідно до статті 64
Бюджетного кодексу до бюджету ОТГ зараховуються адміністративні штрафи, що
накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами
місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними
комісіями. Платіж не має стабільного характеру і залежать від характеру та кількості
виявлених порушень. Надходження адміністративних штрафів в 2019 році
планується одержати від роботи адміністративних комісій, які створені при міській
раді в сумі 8,0 тис. грн. (фактичні надходження 2016 р. – 17,072 тис. грн., 2017р.4,262 тис. грн. та очікувані надходження 2018 р. – 7,5 тис. грн.).
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства
у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів ККД
21081500, заплановано надходження в сумі 4,6 тис. грн.
Плата за надання адміністративних послуг ККД 22012500.Зарахування
платежів передбачено статтею 64 Бюджетного кодексу України. Надходження
плануються в сумі 1 000,0 тис. грн., враховуючи надходження 2016 р. – 657,297 тис.
грн., 2017р. – 1 031,031 тис. грн. та очікуваних надходжень 2018 р. – 900,0 тис. грн.,
а також очікувану кількість і вартість адміністративних послуг.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень ККД 22012600. До бюджету міста зараховується
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та за скорочення
термінів у сфері державної реєстрації, що здійснюється виконавчими органами
міських рад міст обласного значення, районними відповідно до п. 36 2 статті 64
Бюджетного кодексу України. Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ККД 22012600 сформовано у сумі –
120,0 тис. грн. враховуючи надходження 4 місяці 2016 р. -22,138 тис. грн., 2017р. –
118,660 тис. грн. та очікуваних надходжень 2018 р. – 115,0 тис. грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом ККД 22080400 затверджено в обсязі 2,0 тис. грн. від здачі в оренду
водонапірної башти в с. Антонівка.
Державне мито ККД 22090000.По даному коду доходу на 2019 рік
затверджено надходження в сумі 19,0 тис. грн. (фактичні надходження 2017 р.
19,886 тис. грн. та очікувані надходження 2018 р. – 18,5 тис. грн.)

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
ККД 22090100 – планові надходження на 2019 рік затверджено в бюджеті Барської
міської ОТГ –4,0 тис. грн.
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадянина України ККД 22090400
заплановано надходжень в сумі 15,0 тис. грн. за оперативною інформацією наданою
Барським районним сектором ДМС України у Вінницькій області, який знаходиться
в м. Бар.
Інші надходження ККД 24060300– не плануються надходження сум
відшкодування незаконних та нецільових витрат бюджетних коштів за результатами
контрольних перевірок, що здійснюватимуться на території Барської міської ОТГ у
2019 році.
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття ККД 24062200. На 2019 рік сплановано
надходжень в сумі 10,0 тис. грн., виходячи на надходжень 2018 року – 10,599 тис.
грн. Платіж не має стабільного характеру і залежить від характеру та кількості
виявлених порушень.
Надходження від реалізації безхазяйного майна ККД 31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна ( у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності
спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі не мають стабільного
характеру надходжень. На 2019 рік надходження не заплановано.

Спеціальний фонд
Показники спеціального фонду на 2019 рік затверджені в міському бюджеті
становлять 2 003,555 тис. грн.
Бюджет розвитку затверджений в сумі 310,0 тис. грн.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту ККД 24170000 – на 2019 рік в бюджеті затверджено суму
110,0тис. грн., від очікуваних в здачу об’єктів в експлуатацію в 2019 році.
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності ККД
31030000 – в бюджеті на 2019 рік надходжень не передбачено, у зв’язку з не
визначеністю об’єктів, що підлягають продажу.
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності ККД
33010000. Надходження у 2019 році визначено в сумі 200,0 тис. грн. відповідно до
прогнозних площ земель, які підлягають продажу.
Спеціальний фонд (без бюджету розвитку) затверджено в сумі
1 693,555тис.грн.
Екологічний податок ККД 19010000 - затверджено в сумі 6,5 тис. грн.
відповідно до очікуваних надходжень 2018 р. – 6,0 тис.грн., за рахунок зменшення
бази оподаткування).
Власні надходження бюджетних установ ККД 25000000 - затверджені в
обсязі 1 537,055 тис. грн. В бюджеті Барської міської ОТГ не передбачені
надходження благодійних внесків, грантів та дарунків. Плата за послуги, що
надаються бюджетними установами планується в сумі 1 368,425 тис. грн., як кошти
від батьківської плати за відвідування дошкільних установ м. Бар та Глинянською
філією Барського ліцею №2 с. Антонівка, школи естетичного виховання та
168,63тис.грн. від оренди майна бюджетних установ.
Цільові фонди ККД 50110000 – на 2019 рік передбачено в сумі 150,0 тис. грн.
відповідно до затвердженого положення про цільові фонди. Дані кошти планується
отримати відповідно до Угоди про соціальне партнерство з ТОВ «Диннастія» на
2019 рік.

Міський голова
Вик. Начальник фінансового відділу І.М. Ковтун

А.А. Цицюрський

Прогноз доходів проекту бюджету Барської міської ради на 2020-2021 роки
Прогноз бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (далі –
Прогноз) розроблений відповідно до положень Бюджетного кодексу України з
врахуванням законопроекту №9084 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України», законопроекту №8557 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021
роки та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2020 і 2021 роки»
Прогноз доходів загального фонду на 2020 рік в середньому становить 103,8%
до прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання доходів загального
фонду до 2020 року в середньому складе 104,1 %.
Найбільшу питому вагу (65,4 %) в складі доходів загального фонду займає
податок та збір на доходи фізичних осіб – 40 259 868,00 грн. у 2020 році та
41 910 522,59 грн. у 2021 році. Прогноз надходжень даного податку на 2020 рік
становить 103,8 % до прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання до
20120 року складе 104,1 %.
Прогноз доходів бюджету об’єднаної територіальної громади враховує
поступові позитивні зрушення у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей
громади, у першу чергу промисловості, прогнозні індекси споживчих цін;
підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 173,00 гривень та доходів
населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки.
В загальному доходи спеціального фонду бюджету у 2020 році в порівнянні з
2019 роком не зростуть, так як кошти від відчуження майна на 2020-2021 роки не
плануються у зв’язку з відсутністю переліку об’єктів , що підлягають приватизації.
Є усні та письмові звернення громадян щодо викупу земельних ділянок.
Прогноз доходів спеціального фонду (в частині надходження коштів пайової участі
у розвитку інфраструктури населеного пункту ) на 2020 рік в середньому становить
103,8% до прогнозних показників на 2019 рік, у 2021 році – 104,1% до прогнозних
показників на 2020 рік.
Власні надходження бюджетних установ зростуть у 2020 році на 103,8% в
порівнянні з 2019 роком. Власні надходження бюджетних установ складаються з
плати за послуги, що надаються бюджетними установами, як кошти від батьківської
плати за відвідування дошкільних установ м. Бар та Глинянського НВК, школи
естетичного виховання та від оренди майна бюджетних установ. В міському
бюджеті не передбачені надходження благодійних внесків, грантів та дарунків.
Прогноз доходів враховує виконання норм податкового законодавства та
внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в
абсолютних значеннях та покращення інвестиційного клімату та добробуту
громадян, що створить умови для будівництва.
Прогноз видатків розраховано згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2019-2021 роки та основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки». При розрахунку застосовано

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 105,6% у 2020 році та
105,0% у 2021 році.
У прогнозних розрахунках розмір мінімальної заробітної плати взято на рівні
планового розміру 2019 року – 4 173,0 грн. на місяць (повідомлення Мінфіну
України щодо зміни даного показника не було).
Щодо визначення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду
ЄТС взято норму законопроекту № 5130 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» - мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб на 1 січня календарного року, згідно з ухваленим Законом
«Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Міський голова
Вик. Начальник фінансового відділу І.М. Ковтун
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Пояснююча до розпису видатків
Барської міської ОТГ
на 2019 рік
Видатки бюджету Барської міської ОТГ
Складання проекту бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік здійснювалось
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових
актів, прогнозних показників економічного і соціального розвитку міського
бюджету та розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших
параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс
зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв, тощо),
визначених Кабінетом Міністрів України, а також окремих положень проекту
Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Основний акцент при розрахунку на 2019 рік видатків на фінансування міської
ради та закладів соціально-культурної сфери, які фінансуються з місцевого
бюджету, а також заходів та програм у цих галузях зроблено на необхідності
стовідсоткового забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з
нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги та першочергового спрямування
коштів на медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші
захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе
функціонування бюджетних установ.
В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями взято за
основу підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 2019 році: з 1 січня –
4173,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1971,00
грн.;
- встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853,00 грн., з 1 липня – 1936,00 грн., з 1 грудня –
2027 грн.;
- збільшення прогнозованого обсягу надходжень податку на доходи фізичних
осіб (за рахунок зростання оплати праці найманих працівників);
- зміна напрямів використання коштів освітньої та медичної субвенцій з
державного бюджету.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи
з цін і тарифів на них, що діяли в грудні 2018 року з врахуванням обсягів їх
споживання у натуральних показниках за минулий рік.
Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені у мінімально
необхідному обсязі. Потребу у цих видатках на 2019 рік розраховано, виходячи з
режиму жорсткої економії, ефективного та раціонального використання коштів.

Утримання органів місцевого самоврядування
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» за
загальним фондом визначено на рівні 7890,187 тис. грн. Весь обсяг коштів
спрямовано на утримання апарату міської ради.
Із вищезазначеної суми планується на оплату праці з нарахуваннями
працівників 6953,587 тис. грн. на оплату енергоносіїв 516,6 тис. грн.
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 30,0 тис. грн. заплановано на сплату
екологічного податку та на сплату судових витрат.
Забезпечено виконання п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині
стовідсоткового забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну
плату з нарахуваннями, енергоносії, послуги зв’язку.
В порівнянні з 2018 роком штатна чисельність працівників ради не змінилась і
становить 45 штатних одиниць. Копія рішення додається
По спеціальному фонду призначення на 2019 рік на КПКВКМБ 0110150
становить 80000,00 грн.
Заплановано видатки спеціального фонду в сумі 80000,00 грн., /які планується
отримати по коду доходів 25010300 „ Плата за оренду майна”/ та спрямовано їх на
утримання приміщення та сплати ПДВ, а саме: КЕКВ 2210 – 23000 грн., КЕКВ 2240
– 37000,00 грн., КЕКВ 2800 – 20000,00.
Копія розрахунків додається.
По КПКВКМБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування» заплановано в сумі 10,0 тис.грн. на
оплату навчання депутатського корпусу та підвищення кваліфікації посадових осіб
самоврядування /начальник юридичного відділу підвищення кваліфікації «З питань
змін в законодавстві щодо судової практики»/.
По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
по Барській міській ОТГ на 2018 рік заплановано кошти в сумі 20000,00 грн. на
оплату оцінки нерухомого майна та виготовлення технічної документації на об’єкти
комунальної власності Барської міської ОТГ.
Видатки заплановані згідно «Програми соціально-економічного розвитку
Барської міської ОТГ на 2019 р.»

Освіта
В 2019 році з бюджету Барської міської ОТГ утримується п’ять дошкільних
навчальних закладів, три ЗОШ І-ІІІ ст., Барський ліцей №2 І-ІІІ ст., одна Глинянська
філія Барського ліцею №2 (І ступеня), Барська дитяча музична школа.
В складі 5 дошкільних навчальних закладів та Глинянська філія Барського
ліцею №2 (дошкільний підрозділ) утримуються 36 груп загальною чисельністю
дітей 849 та планується утримувати 200,55 ставок.
Основним критерієм формування видатків на утримання ДНЗ було
забезпечення коштів на заробітну плату з нарахуваннями працівникам, цих закладів,
забезпечення медикаментами, продуктами харчування та енергоносіями.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» на виплату заробітної
плати працівникам дошкільних навчальних закладів спрямовано 16211,424 тис. грн.
На розрахунки за енергоносії направлено 2549,6 тис. грн., що забезпечує
потребу дошкільних закладів в повному обсязі в цінах та тарифах грудня 2018 року.
Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 10,0 тис.
грн.
На потребу на продукти харчування заплановано 1615,0 тис. грн. по
загальному фонду.
По спеціальному фонду визначено видатки в сумі 1034,430 тис. грн. /які
планується отримати по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надходження коштів
від батьківської плати/, які спрямовані на КЕКВ 2230 «Продукти харчування».
Видатки на продукти харчування заплановані відповідно до затвердженої
вартості діто - дня, яке розраховане відповідно до перспективного меню по ДНЗ для
дітей ясельного віку(1-3 роки) та дітей віком від 3 до 6 років з врахуванням
надходжень по спеціальному фонду батьківської плати.
На утримання закладів освіти трьох ЗОШ І-ІІІ ст., Барський ліцей №2 І-ІІІ ст.,
одна Глинянська філія Барського ліцею №2 (І ступеня) де навчається 2289 учнів в 94
класах, утримується 202,95 педагогічних ставок та 153,0 ставок адміністративногосподарського та обслуговуючого персоналу.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на 2019 рік призначення загального фонду становлять 46054,026 тис.
грн., в тому числі освітня субвенція з Державного бюджету - 33505,8тис. грн.,
Базова дотація - 50,6 тис. грн., додаткова дотація – 4145,286 тис. грн., власні
надходження ОТГ 8352,340 тис. грн.
Основним критерієм формування видатків на утримання закладів освіти було
забезпечення коштів на заробітну плату з нарахуваннями працівникам, цих закладів,
забезпечення медикаментами, продуктами харчування та енергоносіями.
На виплату заробітної плати працівникам освітянських закладів спрямовано
39948,826 тис. грн.. / на заробітну плату педпрацівників – 33623,9 тис. грн. /за
рахунок коштів освітньої субвенції – 33505,8 тис. грн., власних надходжень – 118,1
тис. грн./ та тех..працівникам – 6324,926тис.грн.

На розрахунки за енергоносії заплановано видатки 3800,2 тис. грн., що
забезпечує потребу освітянських закладів в повному обсязі в цінах та тарифах
грудня 2018 року.
Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 9,0 тис.
грн.
На потребу забезпечення продуктами харчування заплановано 1525,0 тис. грн.
по загальному фонду.
Видатки на продукти харчування заплановані відповідно до затвердженої
вартості дітодня, яке розраховане відповідно до перспективного меню по ЗОШ /для
одноразового харчування молодших класів згідно норм харчування дітей віком від 6
до 10 років, та дітей пільгових категорій віком від 10 років і старше)
Спеціальний фонд затверджено видатків в сумі 88,630 тис. грн. /які
планується отримати по коду доходів 25010300 „Плата за оренду майна” –
88630,00 грн./ Кошти спрямовані на КЕКВ 2210 – 73,630 тис. грн., КЕКВ 2800 – 15,0
тис.грн. на сплату ПДВ з оренди.
У Барській дитячій музичній школі навчається 330 учнів та утримується 35,01
ставок педагогічного персоналу та 6,5 штатних одиниць іншого персоналу
По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» заплановано видатки в сумі 4737,942
тис. грн. загального фонду.
На заробітну плату з нарахуванням спрямовано 4323,042 тис. грн., на оплату
енергоносіїв 306,9 тис. грн., що забезпечує потребу закладу в повному обсязі в цінах
та тарифах грудня 2018 року.
По спеціальному фонду заплановано видатки в сумі 333,995 тис. грн. / які
планується отримати по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надходження коштів
від батьківської плати/. Видатки спрямовані на виплату заробітної плати з
нарахування.
Штатна чисельність по дитячій музичній школі в порівнянні з 2018 роком не
збільшилась та становить 41,51 ставки.
Забезпечено виконання п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині
стовідсоткового забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну
плату з нарахуваннями, енергоносії, послуги зв’язку.

Охорона здоров’я.
Обсяг асигнувань на охорону здоров’я визначено в сумі 13415,2 тис. грн., з
них доведена медична субвенція з державного бюджету 11315,2 тис. грн.
КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та
охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету»
Спрямовується до районного бюджету в сумі 2100,0 тис. грн. на оплату
енергоносіїв закладів охорони здоров’я.
Рішення про передачу міжбюджетних трансфертів додається.
КПКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції»
Спрямовується в повному обсязі на бюджет Барського району на утримання
закладів охорони здоров’я в сумі 11315,2 тис. грн.
Рішення про передачу міжбюджетних трансфертів додається.

Культура і мистецтво.
Обсяг видатків бюджету на утримання галузі культури і мистецтва на 2019 рік
становить 1804,333 тис. грн.
З бюджету Барської міської ОТГ буде здійснюватися фінансування КЗ
«Барська районна бібліотека», утримання сільських закладів культури /бібліотеки та
клубу с. Антонівка./
По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»:
По КЗ «Барська районна бібліотека» заплановано видатки в сумі 1300,729 тис.
грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуванням 1145,979 тис. грн., на оплату
за енергоносії – 94,750 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено видатки в сумі 20,0 тис. грн. на КЕКВ
3110 на підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2019 року.
Штатна чисельність станом на 01.01.2019 року становить 17,5 одиниць.
По бібліотеці с. Антонівка видатки заплановано в сумі 42,06 тис. грн. на
заробітну плату на утримання 0,5 ставки.
По спеціальному фонду затверджено видатки в сумі 0,9 тис. грн. на КЕКВ
3110 на підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2019 року.
По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На утримання клубу заплановано 111,544 тис. грн., з них: на заробітну плату з
нарахуванням -105,244 тис. грн., на енергоносії – 2,3 тис. грн.
В зазначеній сумі врахована потреба в коштах на заробітну плату . В повному
обсязі включені видатки на оплату енергоносіїв.
Забезпечено виконання п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині
стовідсоткового забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну
плату з нарахуваннями, енергоносії, послуги зв’язку.
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» –
Передбачено видатки в сумі 350,0 тис. грн., з них:
по Барській міській раді 300,0 тис. грн. на виконання «Програми культурномасових заходів міста на 2019 рік» на проведення заходів по відзначенню державних
та професійних свят.
по ГО «Актив.Бар» в сумі 50,0 тис. грн. на виконання програми «Підтримки
молодіжних громадських ініціатив на 2019 рік у Барській об’єднаній територіальній
громаді» як фінансову підтримку проведення 20-21 липня 2019 року у місті Бар
фестивалю стильної музики «БарРокКо».
Додаток 1 до Програми /План культурно-масових заходів Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік/ з призначенням видатків
додається.
Програма «Підтримки молодіжних громадських ініціатив на 2019 рік у
Барській об’єднаній територіальній громаді» ГО «Актив.Бар» додається.

Соціальне забезпечення
КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
В бюджеті Барської міської ОТГ передбачено видатків на суму 300,0 тис. грн.
на відшкодування вартості путівок на КЕКВ 2730 на виконання «Програми
оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Барської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки».
Вартість одного дня путівки складає 215,00 грн.
КТКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житловокомунальних послуг»
На компенсаційні виплати під програму «По наданню часткової компенсації
вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп на 2019-2023
рр.» в сумі 50,0 тис. грн.
КТКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість»
Передбачено – 200,0 тис. грн.
На надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів під
- «Програму використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста
Барській
районній спілці ветеранів війни в Афганістані «Воїнів –
інтернаціоналістів» на 2019 рік» в сумі 50,0 тис. грн.
- «Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста
Барській районній організації ветеранів України на 2019 рік» в сумі – 50,0 тис.грн.
- «Програма використання коштів фінансової підтримки громадської
організації «Учасники бойових дій Барського району на 2019 рік» в сумі 50,0
тис.грн.
- «Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міської
об’єднаної територіальної громади Громадській організації «Союз Чорнобиль
України» Барського району на 2019 рік» в сумі 50,0 тис.грн.
КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення»
Видатки загального фонду в сумі 800,0 тис. грн. спрямовані на:
- забезпечення матеріальної бази КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» в сумі
300,0 тис.грн. /придбання матеріалів для ремонту, м’якого інвентарю, меблів,
спортивного інвентарю/.
- утримання «КЗ Барського міського центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» в сумі
500,0 тис. грн.
На заробітну плату з нарахуванням спрямовано 453,550 тис. грн., на оплату
енергоносіїв 17,850 тис. грн., що забезпечує потребу закладу в повному обсязі в
цінах та тарифах грудня 2018 року.

У Центрі «Еверест» проходять реабілітацію 21 вихованець та утримується 6,0
ставок персоналу.
Забезпечено виконання п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині
стовідсоткового забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну
плату з нарахуваннями, енергоносії, послуги зв’язку.
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» - Видатки затверджено в сумі 400,00 тис. грн. з них:
- на лікування – 330,0 тис. грн.,
- на поховання – 20,0 тис. грн.,
- на матеріальну допомогу учасникам АТО, сім’ям учасників АТО на
вирішення соціально-побутових потреб – 50,0 тис. грн.
Фізична культура та спорт
При формуванні бюджету на 2018 рік видатки на утримання закладів
фізичної культури та спорту не передбачались.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
В бюджеті Барської міської ОТГ затверджено видатків в сумі 5320,0 тис. грн.
на благоустрій м. Бар та населених пунктів с. Глинянка, с. Антонівка, с. Широке.
На виконання «Програми соціально-економічного розвитку житловокомунального господарства та благоустрою Барської міської ОТГ на 2019 рік» ,
«Програми поводження з твердими побутовими відходами Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки».
По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» затверджено
видатки в сумі 100000,00 грн. щодо розроблення документації із землеустрою з них:
- проект із землеустрою орнітологічного заказника;
- проект із землеустрою парково-рекреаційної зони;
- проект із землеустрою ринкової інфраструктури;
- виготовлення документації із землеустрою щодо оформлення права
комунальної власності на земельні ділянки.
По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Бюджетом передбачено видатки в сумі 500,0 тис. грн. в т.ч. на:
Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Ватутіна, Довженка, пров.
Довженка, Садова, Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної в м. Бар,
Вінницької обл. – 200,0 тис. грн.
Виготовлення ПКД та реконструкція зовнішнього освітлення житлового
масиву в складі вулиць Грушевського, Делімарського, Котова, Мазура, Н.Курченко,
Сагайдачного в м. Бар, Вінницької області – 300,0 тис. грн.
По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
затверджено видатків в сумі 367,377 тис. грн. на:
Виконання робіт по «Капітальний ремонт: утеплення фасаду та капітальний
ремонт даху будівлі Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3 в м. Бар,
Вінницької області». Загальна вартість 5259,498 тис. грн. Проект подано на ДФРР.

Співфінансування у першому бюджетному році за рахунок коштів місцевого
бюджету – 267,377 тис. грн.
Виготовлення ПКД на тепломодернізація ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2 в м. Бар,
Вінницької області – 100,0 тис. грн.
По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності»
Заплановано видатки в сумі 580,0 тис. грн. по КП «Бар-благоустрій» на
виготовлення ПКД та виконання робіт по «Реконструкції та розширення
кладовища».
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)»
Передбачено на 2019 рік видатки в сумі 200,0 тис. грн.
Кошти заплановані на виготовлення містобудівної документації, а саме
виготовлення генерального плану забудови міста Бар.
По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Заплановано кошти в сумі 100,0 тис. грн. як співфінансування Кластеру
«Яблуневий шлях», а саме на виготовлення ПКД та її експертизи «Капітальний
ремонт приміщення, в якому буде створюватися кластер офіс і дегустаційний центр»
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затверджено видатки на
виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг міста:
- по загальному фонду в сумі 1200,0 тис. грн. на поточний ремонт дорожнього
покриття вулиць та тротуарів (в т.ч. 150,0 тис. грн. на посипковий матеріал).
- по спеціальному фонду в сумі 1938,990 тис. грн. на виконання робіт по:
1. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чернишевського від
перехрестя з вул. С. Руданського до перехрестя з вул. Дорошенко /залишкова
вартість – 552,490 тис. грн./
2. Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул. Стельмаха (від
перехр. вул. Шпаковича до житлового буд. №13 по вул. Стельмаха) в м. Бар
Вінницької області – 540,0 тис. грн.
3. Виготовлення ПКД та капітальний ремонт вул. Каштанова м. Бар
Вінницької області – 796,5 тис. грн.
4. Виготовлення ПКД «Реконструкція об'їзної дороги вул. Арсенальна до вул.
Цукровий завод в м. Бар Вінницької області» – 50,0 тис. грн.
По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання»
Заплановано видатки для фінансування Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» в
сумі 114,803 тис. грн. для придбання високотехнологічного енергозберігаючого
обладнання /придбання моторів та насосів/ на виконання «Програми соціальноекономічного розвитку Барської міської ОТГ на 2019р., «Програми забезпечення

безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню Барського
КВУ ВКГ «Барводоканал» м. Бар на 2019 рік» та «Інвестиційної програми Барського
КВУ ВКГ «Барводоканал» згідно з ліцензійною діяльністю з централізованого
водопостачання та водовідведення на 2018-2020 рік».
По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування»
Видатки на 2019 рік заплановані в сумі 22,735 тис. грн. на сплату членських
внесків в Асоціацію «Енергоефективні міста України» - 4,0 тис. грн., ВАОМС
«Асоціація міст України» - 6,735 тис. грн., в Асоціацію ОТГ – 12,0 тис. грн.
По КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
Заплановано в бюджеті по спеціальному фонду 150,0 тис. грн. для придбання
матеріалів, виплати заробітної плати з нарахуванням на виконання робіт по висипці
доріг місцевого значення в с. Антонівка, Глинянка, Широке, за рахунок надходжень
коштів цільових фондів по соціальній угоді з ТОВ «Династія».
По КПКВКМБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського
порядку»
Затверджено видатків в сумі 557,2 тис. грн. на фінансування КЗ
«Муніципальна варта» Барської міської ради на виконання «Програми діяльності
комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» на 2019 рік».
По КПКВКМБ 0118313«Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища»
Затверджено асигнувань в сумі 6,5 тис. грн. та направлено на поточні видатки
на прибирання стихійних сміттєзвалищ на території Барської міської ОТГ за
рахунок надходження екологічного податку.
КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів»
Заплановано видатки в сумі 100,0 тис. грн. на виготовлення проектнокошторисної документації та проведення її експертизи «Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради Барського
району»
КПКВКМБ 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»
Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації КУ «Редакція
газети «Барчани» в бюджеті Барської міської ОТГ не передбачались, у зв’язку
завершенням процесу роздержавлення комунальної преси.
КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд»
Відповідно до постанови КМ України від 29.03.2002 року № 415 «Про
затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» в бюджеті
ОТГ на 2019 рік передбачено кошти в сумі 743,0 тис. грн.

КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
Загальний фонд
Передбачено іншої субвенції в сумі 1894,769 тис. грн. на районний бюджет, а
саме:
- 29,0 тис. грн. на КУ «Барський районний архів»
- 180,0 тис. грн. на поточні видатки КУ «Барський районний медичний центр
первинної медико-санітарної допомоги» для забезпечення ліками хворих на
гіпертонічну хворобу громадян Барської міської об’єднаної територіальної
громади та відшкодування пільгових рецептів;
- 625,535 тис. грн. для фінансування комунальної установи «Територіальний
центр соціального обслуговування Барського району» на виплату заробітної
плати з нарахуванням;
- 42,975 тис. грн. для оплати видатків на утримання фахівця із соціальної роботи
Барського РЦ СССДМ в 2018 році;
- 200,0 тис. грн. для КУ «Барська районна лікарня», на придбання медикаментів;
- 300,00 тис. грн. для КУ «Барська районна лікарня» на комп’ютерне та
програмне забезпечення;
- 240,0 тис. грн. для КУ «Барський районний медичний центр первинної медикосанітарної допомоги» на видатки по енергоносіях;
- 277,259 тис. грн. для Управління соціальної політики Барської РДА:
 120,0 тис. грн. на виконання Постанови КМУ від 29.04.2004р. №558
«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги фізичними особами»;
 18,867 тис. грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автотранспорту та на транспортне
обслуговування;
 5,692 тис. грн. на відшкодування витрат на поховання;
 5,700 тис. грн. на відшкодування витрат на пільговий проїзд залізничним
транспортом;
 1,0 тис. грн. на відшкодування проїзду для учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС;
 82,350 тис. грн. на відшкодування витрат на пільги з послугу зв’язку;
 36,0 тис. грн. на пільгове медичне обслуговування та зубопротезування
для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
 2,400 тис. грн. на пільговий проїзд громадян, які постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС та учасників АТО;
 5,250 тис. грн. на грошову виплату вдовам учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС;
Угоди про передачу міжбюджетних трансфертів додаються.

Міський голова
Вик. Начальник фінансового відділу І.М. Ковтун

А.А. Цицюрський

