УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
( позачергова) сесія 8 скликання
Про внесення змін до рішення 50 сесії 8 скликання
від 17.12.2019 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2020 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.
Перенести видатки:
1.1.
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 перенести
видатки в сумі 1400000,00 грн. з об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Каштанова в м. Бар Вінницької обл. /1-ша черга/» на виконання робіт по робочому
проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька
область, м. Бар, вул. Галицьких Вояків на ділянці від перехрестя з вул. Соборна до
перехрестя з вул. Л.Шаповалова з тротуаром від перехрестя вул. Соборна до перехрестя
вул. Ю.Телеги».
1.2.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» з
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на
КНП «Барська центральна районна лікарня» на «Капітальний ремонт будівлі
інфекційного відділення КНП «Барська районна центральна лікарня» Барської районної
ради по вул. Каштанова, буд. 34В, в м.Бар Вінницької області» в сумі 500000,00 грн.
1.3.
По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» на КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної
власності» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по Барській
міській раді на оплату робіт по об’єкту «Реконструкція та розширеня кладовища за
межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради 1 черга» в сумі
2051760,00 грн.
2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
Міський голова

Секретар ради Подуфалов В.М.

А.А.Цицюрський
_________________

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.

_____________

Начальник відділу бухгалтерського обліку головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.

_____________

Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.

_____________

