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__________________________________________________________________________________

Про розгляд звернень організацій, установ,
підприємств про виділення коштів
Розглянувши звернення організацій, установ, підприємств щодо виділення
коштів, відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Барська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у виділенні коштів, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням:
1.1) Батьківському комітету та класному керівнику 5-А класу ЗОШ І-ІІІ ст.№1 - на
придбання комплекту парт для класу;
1.2) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 7400 грн. на придбання
меблів для ремонту кабінету трансфузіології;
1.3) Барському ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області
щодо
фінансування заходів з поліпшення профілактики та попередження вчинення
правопорушень та злочинів на території міста , а саме : на придбання запчастин
для автотранспорту, канцелярських товарів, оргтехніки.
2. Розглянути за результатами виконання бюджету за 8 місяців наступні звернення:
2.1) КЗ «МАНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» - в сумі 116205 грн. на виплату заробітної
плати (з урахуванням нарахувань) на 2016 рік та 19320 грн. на придбання
зимового та літнього форменого одягу для працівників закладу;
2.2) КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» - в сумі 10500 грн. на
оплату одноразового гарячого харчування дітей і молоді денного перебування та
виділення додаткових коштів на фінансування закладу .
3. Розглянути за результатами виконання бюджету за 8-9 місяців наступні звернення:
3.1) ДНЗ №1 – на ремонт та утеплення фасаду, на заміну вікон в кількості 7 шт. –
40000 грн., придбання меблів – 15680 грн., проектора та екрана зі штативом –
15680 грн. , мотокоси – 2000грн.;
3.2) ДНЗ №2 – на заміну вікон, ремонт даху погреба , придбання протипожежного
інвентарю;
3.3) ДНЗ №3 – на заміну вікон в кількості 15 шт., придбання розкладушок – 30 шт.,
меблів, ремонту господарських будівель, облаштування дитячих майданчиків;
3.4) ДНЗ №7 – на заміну вікон в кількості 7 шт., побудови паркану – 10 000 грн.,
встановлення воріт – 50000 грн. , придбання лінолеуму – 400 грн., столів
письмових – 1800 грн., стільців – 4000 грн.;
3.5) Загально-освітньої школи І-ІІІ ступеню №4 – на облаштування шкільного
подвір’я біля порогу, а саме: придбання 62 кв.м бруківки;
3.6) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на реконструкцію
доріжок від тротуару по вул. Героїв Майдану до входу в корпус школи або
провести реконструкцію доріжок одночасно з реконструкцією тротуару по вул.
Героїв Майдану;

3.7) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 12000 грн. на придбання
двох візків для перевезення хворих зі знімальними носилками для хірургічного
відділення.
4. Розглянути за результатами виконання бюджету за 9 місяців наступні звернення:
4.1) Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» та КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» - в сумі
300 000 грн. на придбання гідродинамічної промивальної машини високого
тиску для Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ»;
4.2) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 26400 грн. на придбання
дозатора шприцевого ЮСП-100 у реанімаційне відділення;
4.3) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної
допомоги» - 65 000 грн. для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну
хворобу.
4.4) ГО «Союз Чорнобиль» щодо фінансування у сфері медичного обслуговування
для
отримання ліків чорнобильцям.
5. Запланувати видатки в 2017р. :
5.1.) ДНЗ №8 – на облаштування доріжки декоративною плиткою площею 790
кв.м;
5.2.) ДНЗ №8 – на заміну вікон в кількості 181 шт., 110 батарей, придбання 5
столиків, облаштування 2 майданчиків .
6. Звернення НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» щодо виділення
коштів на придбання 90 ліжок для ГПД перших класів :
6.1) щодо придбання 30 ліжок - розглянути за результатами виконання бюджету за 89 місяців;
6.2) щодо 60 ліжок - запланувати видатки в 2017р.
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