УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
17 сесія 8 скликання
Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання
від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»

08.12.2017 р.

Відповідно до п.23ст.26 та п.4.3 ст.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 загального фонду:
- По КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по Барській районній бібліотеці по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» зменшити видатки в сумі 1400,00 грн., по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» збільшити видатки в сумі 1400,00 грн.
- По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» зменшити видатки в сумі 7090,00 грн. та направити на спеціальний фонд бюджет
розвитку по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
/придбання принтера Глинянському НВК І ст..школа-сад/.
- По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» зменшити видатки загального фонду по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 6566,40 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
1444,61 грн. та направити як субвенція до районного бюджету загального фонду по КПКВКМБ
0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» на відділ освіти Барської РДА в сумі 8011,01 грн. на оплату праці консультантів
районної психолого-медико-педагогічної консультації обстеження дітей з особливими освітніми
потребами.
2.
Зняти видатки загального фонду в сумі 316884,00 грн..:
2.1.
По КПКВКМБ 0110170 «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 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 177,00
грн.
2.2.
По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» в сумі 10576,00 грн.:
- з КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» кошти в сумі 3749,00 грн.
- з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 6343,00 грн.
- з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» в сумі 60,00 грн.
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 424,00 грн.
2.3.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» в сумі 286331,00 грн.:
- з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 10500,00 грн.
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 65000,00 грн.

- з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 210000,00 грн.
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 831,00 грн.
2.4.
По КПКВКМБ 0114090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади
клубного типу» з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 800,00 грн.
2.5.
По КПКВКМБ 0114100 «Школи естетичного виховання дiтей» з КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 4000,00 грн.
2.6.
По КПКВКМБ 0117212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» по КЗ
«Редакція газети «Барчани» з КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 15000,00 грн.
3.
Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 118327,00 грн..:
3.1.
По КПКВКМБ 0110170 «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 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 797,00 грн.
3.2.
По КПКВКМБ 0114100 «Школи естетичного виховання дiтей» з КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 185,00 грн.
3.3.
По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» по Барській міській раді в сумі 44338,00 грн.:
- з КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 54,00 грн.
- з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 33798,00 грн.
- з КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 10486,00 грн.
3.4.
По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» по КП «Бар-благоустрій» з КЕКВ «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 65000,00 грн. /з виготовлення ПКД та проведення експертизи по
кладовищу/.
3.5.
По КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
по КП «Бар-благоустрій» з КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 6304,00 грн.
4.

Зменшити оборотно-касову готівку на суму 15000,00 грн.

5.
За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на
01.01.2017 рік збільшити видатки на суму 69540,00 грн.
6.
Направити видатки на загальний фонд в сумі 519751,00 грн..:
6.1.
По КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» районному бюджету в сумі 202906,00 грн..:
- КУ «Барська центральна районна лікарня» в сумі 50000,00 грн. на оплату електроенергії;
- КУ «Барський територіальний центр соціального обслуговування Барського району» в
сумі 60500,00 грн. на оплату праці;
- Управління соціальної політики Барської РДА в сумі 92406,00 грн. /а саме – 13354,00 грн.
на виконання Постанови №558 для виплати компенсацій фізичним особам, що надають соціальні
послуги, 67760,00 грн. – на відшкодування витрат з оплати послуг зв’язку, 11292,00 грн. - на
відшкодування витрат за перевезення залізничним транспортом.
6.2.
По КПКВКМБ 0113202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» на Громадську організацію
"Союз Чорнобиль" Барського району на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 10000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги
до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
6.3.
По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КП «Бар-благоустрій» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
305142,00 грн.
7.
Внести зміни до рішення 12 сесії 8 скликання 22.08.2017 р., а саме пункт 2.6.
підпункт 2 викласти в наступній редакції: «За рахунок надходжень спеціального фонду
збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0119120 «Утилізація відходів» по КЕКВ

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
в сумі 2 500 000,00 грн. на «Нове будівництво сміттєсортувального комплексу на території
Івановецької сільської ради Барського району Вінницької області».
8.
Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі
90210,00 грн.
9.
За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки
на суму 90210,00 грн., а саме:
По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта»:
- По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5550,00 грн. (ДНЗ
№1 – 1900,00 грн. гойдалка, ДНЗ №7 – 3650,00 жалюзі)
- По КЕКВ КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
в сумі 6900,00 грн.(ДНЗ №1 –гірка)
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 7760,00 грн. (по
Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 шафа книжкова – 5360,00 грн., тумба книжкова – 2400,00 грн.)
- По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
70000,00 грн. (по Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 системний блок – 40000,00 грн., монітор – 30000,00
грн.).
10.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
Міський голова
Секретар Барської міської ради Подуфалов В.М.
Начальник відділу бухгалтерського
обліку – головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М.
Начальник відділу з юрид.питань Чубар О.В.

А.А. Цицюрський
____________
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