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

18.12.2017 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.
Внести зміни до доходів бюджету загального фонду:
1.1.
Зменшити доходи в сумі 1200000,00 грн. по:
- Код доходу 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується податковими агентами» в сумі 600000,00 грн.
- Код доходу 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» в сумі 600000,00 грн.
1.2.
Збільшити доходи в сумі 1200000,00 грн. по:
- Код доходу 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» в сумі 390000,00 грн.
- Код доходу 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 195000,00 грн.
- Код доходу 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 365000,00 грн.
- Код доходу 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » в сумі 73000,00 грн.
- Код доходу 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 147000,00
грн.
- Код доходу 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» в сумі 30000,00 грн.
2.
Перенести видатки загального фонду:
2.1.
По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта»:
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зняти кошти в сумі 25990,00 грн. та
направити на:
- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в сумі 1382,00 грн.
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 24608,00 грн.
2.2. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зняти
кошти в сумі 42700,00 грн. та направити на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар».
2.3. По КПКВКМБ 0114200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» зняти кошти з
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5600,00 грн. та направити на
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
3.
Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 250000,00 грн..:
3.1.
По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» по КП «Бар-благоустрій» з КЕКВ «Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)» в сумі 150000,00 грн. / на реконструкцію зливного водостоку з вул..Св.Миколая,
вул..Б.Сфорци. вул..Плотинна / та 100000,00 грн. /невикористані кошти/.
4.
Направити видатки на загальний фонд в сумі 250000,00 грн..:
4.1.
По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі
110000,00 грн.
4.2.
По КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» районному бюджету на КУ «Барський районний медичний
центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 70000,00 грн. на оплату енергоносіїв.
4.3.
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» в сумі 70000,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20000,00 грн.
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 35000,00 грн. на оплату
меблів.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 15000,00 грн. на оплату
впорядкування та зберігання документів Антонівської сільської ради.
5. Зменшити доходи та видатки спеціального фонду бюджету розвитку:
5.1.
Зменшити доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) по коду 41035000 «Інша
субвенція» в сумі 200000,00 грн.
5.2.
Відповідно зменшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі
200000,00 грн. по КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» для проведення аварійно-відбудовних робіт житлового будинку по вул..Бони
Сфорци, 76 (на електро-монтажні роботи).
6.
Надати дозвіл Барському НВК ЗОШ І-ІІІ ст..№2-гімназія на безоплатну
передачу дизельного пального в кількості 130 л. на суму 2642,30 грн. на КП «Бар-благоустрій».
7.
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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