УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
31 сесія 8 скликання

09.10.2018 р.

Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання
від 18.12.2017 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2018 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:
Внести зміни:
1.1.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 14900,00грн. та направити як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» по Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 для
придбання комплекту меблів.
1.2.
До рішення 30 (позачергової) сесії 8 скликання від 19.09.2018 року а саме:
пункт 2.10 «По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 130000,00 грн. на облаштування системи водовідведення будинків по
вул.Машинобудівників, 3, 5, 7 м.Бар (за умови спів фінансування мешканців будинку).»
викласти в наступній редакції:
««По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 130000,00 грн. на поточний ремонт системи водовідведення будинків по
вул.Машинобудівників, 3, 5, 7 м.Бар (за умови спів фінансування мешканців будинку).
1.

2. Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 4336,90 грн.
3. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму
4336,90 грн., а саме: 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 550,00 грн.
(Барський ліцей №2 –пісок).
- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
3786,90 грн. (Барська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 – книги).
4. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),

міської, селищної, сільської рад» з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» зняти видатки в сумі
20000,00 грн. /з сплати судових зборів/ та направити на:
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 16750,00 грн.
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» по КПКВКМБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування» в сумі 3250,00 грн. для оплати підвищення
кваліфікації начальника відділу з юридичних питань.
5. По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій», за рахунок коштів
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій»:
Зменшити видатки по об’єктах:
- «Проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми квартирного житлового будинку по вул..Бони
Сфорци, 76 м.Бар Вінницької області» в сумі 3222,59 грн.
- «Реконструкція та розширення кладовища площею 10,7503 га за межами населеного пункту на
території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької області» в сумі 580000,00 грн.
Направити на:
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чернишевського (від перехр. з вул.
С.Руданського до перехр. з вул.Дорошенка) в м.Бар, Вінницької області (коригування)» в сумі
583222,59 коп..
З обов’язковим плануванням коштів місцевого бюджету на 2019 рік в сумі 580000,00 грн.
по Барській міській ОТГ на 2019 рік по об’єкту «Реконструкція та розширення кладовища
площею 10,7503 га за межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського
району Вінницької області».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар 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.

_____________

соціально-

