УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
38 сесія

8 скликання

27.03.2019 р.

Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання
від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік»

Відповідно до п.23 ст.26 та п.4.3ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст..78 п.7 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
У зв’язку з приведенням у відповідність до бюджетної класифікації, внести
зміни до дохідної частини бюджету:
Зменшити доходи:
- По коду доходів 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів » в сумі 100 000,00 грн.
Збільшити доходи:
- По коду доходів 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» в сумі 17 000,00 грн.
- По коду доходів 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення» в сумі 10 000,00 грн.
- По коду доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 30 000,00 грн.
- По коду доходів 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в сумі
43000,00 грн.
2. За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019
рік збільшити видатки на суму 328087,00 грн.:
2.1.
По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000,00 грн.
2.2.
По КПКВКМБ 0119730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів» субвенція до обласного бюджету у сумі 200000,00 грн. на проведення робіт поточного,
середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення (Бар - Гармаки) – (Бар
- Комарівці), індекс дороги С-02-01-42 /фінансова участь місцевих бюджетів у реалізації проектів
з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого
значення/ для ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за зазначеним в
Угоді цільовим призначенням.
2.3.
По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» як кошти передані із
загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 20000,00 грн. для придбання
товарно-матеріальних цінностей для КУ Барська районна ДЮСШ «Колос».

2.4.
По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по Барській міській раді в
сумі 21743,00 грн. для оплати експертизи проекту будівництва по об’єкту «Очистка від мулових
наносів ставка в м.Бар».
2.5.
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 2240 ««Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 35144,00 грн. на оплату робіт з виконання поточного ремонту
внутрішньої системи опалення в Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1.
2.6.
По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 31200,00 грн. на виготовлення, художнє оформлення та монтаж гранітних
плит, у кількості 2 штуки, для заміни пошкоджених під час непогоди на Братській могилі Воїніввизволителів по вул.Буняковського в м.Бар в парковій зоні.
3. За рахунок вільного залишку спеціального фонду /Плата за оренду майна
бюджетних установ/, який склався станом на 01.01.2019 рік збільшити видатки на суму
30000,00 грн. 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» по Барському ліцею №2 для придбання матеріалів для
поточного ремонту в приміщені початкової школи.
4. Перенести видатки:
4.1. По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» перенести видатки в сумі 12500,00 грн. на КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання ноутбуку для
ДНЗ №8.
4.2. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне 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» перенести видатки в сумі 8000,00 грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» для придбання принтера МФУ 3 в 1.
4.3. По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»
перенести видатки на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 150000,00 грн.
на оплату робіт з придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків в м.Бар
5. Затвердити розпорядження:
5.1. від 05 лютого 2019р. №14
1.
У зв’язку з необхідністю термінового проведення лікування:
Виділити кошти в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги Ратушняк Ірині
Олегівні на лікування сина Ратушняка Владислава Максимовича, за рахунок коштів
передбачених в бюджеті Барської міської ОТГ по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
2.
Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Барської міської ради, з
подальшим виділенням коштів за рахунок вільного залишку загального фонду бюджету, який
склався станом на 01.01.2019 року, на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
5.2. від 11 лютого 2019р. №16
1.
Збільшити доходи по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету» в сумі 180600,00 грн.
2.
За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету / збільшити видатки загального фонду, в сумі 180600,00 грн.

збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі – 118525,00 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі
26075,00 грн. на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗОШ, які займаються з
особами з особливими освітніми потребами, на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 36000,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для осіб з особливими
освітніми потребами.
5.3. від 18 лютого 2019р. №21
Перенести видатки:
1.1.
По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
в сумі 5000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» для
оплати послуг з вивезення ТПВ.
1.2.
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 26000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
1.3.
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 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 30000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
5.4. від 01 березня 2019р. №25
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки:
1.1
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з грудня місяця з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 400,00 грн., з КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» в сумі 2600,00 грн. та направити на КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» на березень місяць в сумі 3000,00 грн.;
1.2
По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» з травня місяця в сумі 5400,00 грн., з червня – 5400,00 грн. та направити
на спеціальний фонд як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету
розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на
березень місяць;
1.3
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» з березня місяця в сумі 7575,00 грн. та направити
на спеціальний фонд як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету
розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на
відповідний місяць /оплата меблів для Барської ЗОШ І-ІІІ ст..№3/.
5.5. від 01 березня 2019р. №26
У зв’язку з необхідністю проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не
сільськогосподарського призначення /за рахунок сплати авансового внеску/, перенести видатки
спеціального фонду бюджету розвитку:
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» зняти видатки з березня місяця з КЕКВ 2281 «Дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі
3500,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ

2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» на відповідний місяць.
5.6. від 15 березня 2019р. №31
1.
Збільшити доходи загального фонду:
1.1.
По коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду» в сумі 20633,00 грн.
2.
За рахунок надходжень загального фонду збільшити видатки спеціального фонду
бюджету розвитку :
2.1.
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 20633,00 грн., на придбання
обладнання для оснащення ресурсних кімнат, відповідно до розпорядження КМУ № 964-р від
12.12.2018 року.
6. Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 61388,38 грн.
7. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в
сумі 61388,38 грн.:
- По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4120,00 грн. / ДНЗ №2
ваги електронні -1/150,00 грн., обігрівач -1/180,00 грн., пилосос-1/2500,00 грн., шкаф іграшковий1/1200,00 грн., статуетка дерев’яна орел – 1/90,00 грн./
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 20,83 грн.
- 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» в сумі 22192,00 грн. /ЗОШ
№3 елекрточайник-1/100,00 грн., свіч-2/150,00 грн., колонки-2/290,00 грн., UPS-1/200,00грн.,
груша-1/350,00 грн., телевізор-3/12050,00 грн., стенди-3/1638,00 грн., годинник-2/95,00 грн.,
DVD-1/949,00 грн., металева підставка під вазони-5/250,00 грн., книжна шафа-4/2335,00 грн.,
шнур електричний-1/220,00 грн., кронштейн-1/235,00 грн., тюль з лабрикеном-1/2750,00 грн.,
карнизи-3/180,00 грн., двигун-1/400,00 грн.
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 55,55 грн.
- 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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
35000,00 грн. /скважина с.Антонівка/
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .

Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар ради Подуфалов В.М.

_____________

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.

_____________

Начальник відділу бухгалтерського обліку головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.

_____________

Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.

_____________

