УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
64 (позачергова) сесія

6 скликання

30.09.2015р.

Початок сесії: 11 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 11 год. 45 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»..
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 19 чол. та міський голова Дзісь О.І.
Відсутні депутати: Досій С.В., Загорулько Л.Л., Кирилюк Л.О., Маршук О.Д., Нівельська О.Я.,
Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М. , Цицюрський Л.Л., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 64 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати 45 хвилин без перерви,
запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 64 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити,
працювати 45 хвилин без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаріат 64 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання у
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 64 (позачергової) сесії Барської міської ради у
кількості одного депутата.
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 64 (позачергової) сесії Барської
міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо доповнень,
зауважень до порядку денного та запропонував затвердити порядок денний.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
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1. Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік». /Хода Є.Г./
2. Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій:
Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про
міський бюджет на 2015 рік».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Затвердити :
- розпорядження № 184-Р від 11.09.2015р. про збільшення доходів спеціального фонду міського
бюджету за рахунок додаткових надходжень, які склалися станом на 01.09.2015 року по:
- 31030000 « Кошти від відчуження майна» в сумі 220 000,00 грн.
Відповідно збільшити видатки спеціального фонду (фонд розвитку) за рахунок додаткових
надходжень в сумі 220 000,00 грн. направити кошти в сумі 200 000,00 грн. на КФК 150101 КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам» КП «Бар-благоустрій» на реалізацію проекту
«Капітальний ремонт вулиці Врублевського»; направити кошти в сумі 20 000,00 грн. на КФК 150101
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти» (організаціям) КП «Бар-благоустрій»
для оплати виготовлення ПКД та експертизи капітального ремонту дороги по вулиці
Чернишевського.
- розпорядження № 189-Р від 11.09.2015р. про перенесення коштів загального фонду із КФК
010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 45000,00 грн.
на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу». Перенести
кошти загального фонду із КФК 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 89244,00 грн. на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ 2274
«Оплата природного газу». Перенести кошти загального фонду із КФК 250102 «Резервний фонд»
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в сумі 100000,00 грн. на КФК 070101 «Дошкільні навчальні
заклади» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 234 244 грн.
- розпорядження № 195-Р від 28.09.2015р. про збільшення доходів загального фонду міського
бюджету за рахунок додаткових надходжень які склалися станом на 01.09.2015 року по :
- 24060300 « Інші надходження » в сумі 134 600 грн. 00 коп.
- 22012500 « Плата за надання адміністративних послуг » в сумі 24522 грн.00 коп.
Відповідно збільшити видатки загального фонду в сумі 159 122 грн. 00 коп. по :
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу».
2.Зменшити доходи загального фонду міського бюджету по:
- 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» в сумі
33 000 грн.
- 19010100«Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення» в сумі 4 500 грн.
- 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 6 000 грн.
3. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за рахунок додаткових
надходжень які склалися станом на 01.09.2015 року в сумі 193 500 грн. по :
- 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» в сумі 25 000 грн.
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів» в сумі 168 500 грн.
4. Збільшити видатки загального фонду в сумі 150 000 грн. :
- в сумі 50 000 грн. на КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та
поточні трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій».
- в сумі 100 000 грн. на КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 2610 «
Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) поточний трансферт під затверджену
програму «Забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню
КВУ ВКГ «Барводоканал».
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5.Збільшити доходи спеціального фонду(бюджету розвитку) міського бюджету за рахунок
додаткових надходжень які склалися станом на 01.09.2015 року по :
- 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності» в сумі 1 424 000 грн.
6. Збільшити видатки спеціального фонду в сумі 1 424 000 грн. :
- в сумі 215 000 грн. по КФК 250380 « Інші субвенції » КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів» субвенція районному бюджету для КЗ «Барська районна
дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» співфінансування реконструкції спортивного
майданчика.
- в сумі 216 000 грн. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» КП «Бар-благоустрій» ( II черга освітлення – 200 000 грн.; технагляд по освітленню16 000 грн.; )
- в сумі 38 000 грн. по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» КП «Барблагоустрій» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для
придбання обладнання фронтального навантажувача.
- в сумі 955 000 грн. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» КП «Бар-благоустрій» на реалізацію проекту «Капітальний ремонт автомобільної
дороги по вул..Врублевського на ділянці від вул. Героїв Майдану до вул. Калініна в м. Бар
Вінницької області».
2.1. СЛУХАЛИ: Про надання Барській міській виборчій комісії в оренду приміщення для підготовки і

проведення місцевих виборів.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати Барській міській виборчій комісії в оренду приміщення площею 56,2 кв. м по
вул. Героїв Майдану, 6 в м.Бар для підготовки і проведення місцевих виборів 2015р. на період з 13
вересня по 4 листопада 2015р. зі ставкою орендної плати в розмірі 1 грн.в рік. Відділу правового та
соціального забезпечення на підставі даного рішення, укласти договір оренди комунального майна з
Барською міською виборчою комісією.
2.2. СЛУХАЛИ: Про надання Барській районній виборчій комісії в оренду приміщення для підготовки і

проведення місцевих виборів.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати Барській районній виборчій комісії в оренду приміщення (кімнати №№
78,79,80) площею 67,1 кв. м по вул..Героїв Майдану 3 в м.Бар на період підготовки і проведення
місцевих виборів 2015р. зі ставкою орендної плати в розмірі 1 грн.в рік. Відділу освіти Барської РДА
на підставі даного рішення, укласти договір оренди комунального майна з Барською районною
виборчою комісією.
Головуючий повідомив, що порядок денний 64 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть зауваження
та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 64 (позачергової)
сесії міської ради від 30.09.2015 р.
Голосували: за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 64 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від 30.09.2015р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І.Дзісь
Г.В.Педос
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