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Барська міська рада 

 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ 16 сесія 

 

постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій  

1) Про здійснення запозичення до бюджету Барської міської територіальної громади. 

2) Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі закладів, контингенту здобувачів освіти та штату 

працівників закладів освіти Барської міської  ради на 2021/2022 навчальний рік в новій 

редакції 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити мережу закладів дошкільної освіти на 2021-2022 н.р. у складі 

чотирнадцяти закладів дошкільної освіти з 48 груп, з них інклюзивних 13 груп, дітей 995, 

з них інклюзивних 13 дітей.  (Додаток №1) 

2) Затвердити загальну чисельність працівників закладів дошкільної освіти в 

кількості 303,82 штатних одиниць (додаток №2) 

3) Затвердити на 2021-2022 навчальний рік двадцять три заклади загальної 

середньої освіти, з них один ліцей,  6   закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

15 закладів  освіти І-ІІ ступенів, 1 заклад І ступеня;   285 класів, 4545 учнів; затвердити  14 

дошкільні підрозділи ЗЗСО в них 14 груп та 273 дитини дошкільного віку  (додаток №3, 

додаток № 4, додаток №5). 

4) Затвердити 524,2 педагогічних ставок, 571,2 ставок адміністративно-

господарського та обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: 

педпрацівників – 196,96 шт.од., спеціалістів – 45,25 шт.од., робітників – 282,25 шт.од., 

сезонних робітників 46,75 шт.од. (Додаток №6) 

5) Виділити додаткові години та години на факультативні заняття враховуючи 

профільне спрямування закладів, створення освітнього округу відповідно до постанови  

КМУ від 19.06.2019 р. №532 «Про затвердження Положення про освітній округ та 

опорний заклад освіти» та для роботи з обдарованими дітьми в закладах загальної 

середньої освіти, які досягли високих результатів за підсумками ІІ, ІІІ та IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

6) Затвердити 34 групи подовженого дня на  938 учнів у закладах загальної 

середньої освіти, в яких організовано повноцінне харчування та здійснюється підвіз учнів 

до місця навчання (Додаток №7). 

7) З метою усунення різних порушень усного і писемного мовлення учнів закладів 

загальної середньої освіти, для проведення занять з дітьми з вадами мовлення затвердити 

по одній посаді учителя-логопеда логопедичного пункту при Барському ЗЗСО І-ІІІ ст. №1,  

Барському ліцеї №2,Барському ЗЗСО І-ІІІ ст.№3, Барському ЗЗСО І-ІІІ 

ст.№4.,Войнашівському ЗЗСО  І-ІІІст. 

8) Затвердити комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників»,1 установа,  5 педагогічних ставок. 

9) Затвердити Центр позашкільної  роботи з дітьми та підлітками 1 установа, 43 

гуртки, 645 дітей, 8 ставок з них 7,5 педагогічних,0,5 шт.од. робітників. 

10) Затвердити комунальну установу «Інклюзивно ресурсний центр» 1 установа, 7 

педагогічних ставок,  обслуговуючого персоналу 2 шт.од., в т.ч. за оплатою праці  

віднесені до робітників 2 шт.од.  

11) Затвердити Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти 

Барської міської ради,  в тому  числі  група господарського обслуговування, 1 установа, 

22 шт.одиниці., в т.ч. за оплатою праці  віднесені до спеціалістів 20 шт.од., до робітників 

2 шт. од.  

12) Вважати таким, що втратило чинність  рішення 5 сесії 8 скликання Барської 

міської ради № 14  від 02.02.2021р. 
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13) Термін дії рішення вважати  з 01.09.2021р. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм, внесення змін до Програм. 

2.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити Програму підтримки Жмеринського районного 

сектору №1 «Центр пробації» у Вінницькій області на 2021-2025 роки 

 

2.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити Програму управління місцевим боргом на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) (додається). 

2) Фінансовому управлінню Барської міської ради фінансування Програми 

здійснювати у межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідні бюджетні періоди. 

 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:ЗАТВЕРДИТИ: 

- виконання бюджету за 9 місяців 2021 року по доходах в сумі 234354970,31 грн., у 

тому числі доходи загального фонду бюджету Барської міської територіальної громади в 

сумі 229723784,17 грн., та доходи спеціального фонду в сумі 4631186,14 грн.; 

- виконання бюджету за 9 місяців 2021 року по видатках у сумі 225646421,98 грн., у 

тому числі видатки загального фонду бюджету Барської міської територіальної громади – у 

сумі 213349879,42 грн. та видатки спеціального фонду в сумі 12296542,56 грн.; 

 

4.  СЛУХАЛИ: Про здійснення запозичення до бюджету Барської міської територіальної 

громади. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Здійснити у 2021 році запозичення до бюджету Барської міської територіальної 

громади у формі отримання кредиту від  ПАТ  «УКРГАЗБАНК» . 

2)  Метою запозичення є забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету 

розвитку Барської міської територіальної громади  на: 

- Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського ліцею № 2 

Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької області. I черга 

(Коригування);  

-  Капітальний ремонт території оздоровчого майданчика на території початкових 

класів ЗОШ I – III cт.№ 3 по вул. Героїв Майдану,1 в м. Бар Вінницької областї; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо дворової території 

адміністративної будівлі Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 6 в м. Бар 

Вінницької області; 

- Капітальний ремонт частини тротуару поряд з будівлею початкових класів ЗОШ I – 

III cт.№ 3 по вул. Героїв Майдану,1 в м.Бар Вінницької областї; 

3) Форма здійснення запозичення  - укладання договору позики (кредитного 

договору). 

4) Затвердити істотні умови запозичення: 

4.1) Вид запозичення – внутрішній кредит. 

4.2) Розмір запозичення (5000,0 тис.грн.) та валюта запозичення – гривень, (П’ять 

мільйонів) гривень. 

4.3) Період, на який здійснюється запозичення -  2 роки, з можливістю дострокового 

погашення. 

4.4) Погашення кредиту здійснюється  з умовами встановленими кредитним 

договором. 

4.5) Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється платежами 

у строки та згідно з умовами, які встановлені кредитним договором. 

5) Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, 

пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів 
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бюджету Барської міської територіальної громади. 

6) Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням – без 

забезпечення. 

7) Фінансовому управлінню міської ради щорічно протягом строку запозичення при 

формуванні проекту бюджету Барської міської територіальної громади на відповідний рік 

передбачати у необхідних обсягах витрати на погашення та обслуговування боргових 

зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань та інші витрати, пов’язані з отриманням даного 

запозичення. 

8)Уповноважити начальника фінансового управління міської ради (І.Ковтун) вчиняти 

всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, 

пов’язані з залученням даного запозичення до бюджету Барської міської територіальної 

громади. 

 

5.  СЛУХАЛИ: звернення фізичних та юридичних осіб щодо виділення коштів 

1) КНП «Барська міська лікарня» щодо виділення коштів для придбання апарату 

штучної вентиляції легень високого (середнього) класу. 

2) КНП «Барський міська стоматологічна поліклініка» щодо виділення коштів в сумі 

100 000 грн. на оплату надання пільгових стоматологічних послуг.. 

3) КП «Ялтушківське» щодо виділення коштів: 

- на прокладання водогону по вул. Дружби, Медведська, Фруктова в сумі 225000,00 

грн; 

- для реконструкції частини водогону вул. Миру та Дружби в сумі 209340,00 грн. 

4) Жмеринський районний сектор №1 філії Державної установи «Центр пробацї» у 

Вінницькій області щодо виділення коштів в сумі 25000,00 грн на виконання Програми 

підтримки Жмеринського районного сектору №1 «Центр пробації» у Вінницькій області на 

2021-2025 роки 

5) ТОВ «Редакція Барської районної газети «Подільський край» щодо виділення 

коштів на висвітлення діяльності Барської міської ТГ на сторінках газети в сумі 49900,00 

грн. 

6) Жителі с. Іванівці Барської міської територіальної громади щодо виділення коштів 

на проведення водогону. 

 

 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 

2021 рік 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1. Внести зміни до розпису бюджету Барської міської територіальної 

громади: 

1.1. Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15 

вересня 2021 р.№ 659, внести зміни до розпису доходів та видатків: 

Збільшити доходи загального фонду ККД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету 

на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 3546694,00 

грн. 

Головним розпорядником коштів визнати Барську міську раду. 

Збільшити видатки спеціального фонду КПКВКМБ 0116083 «Проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на КЕКВ 3121 «Капітальне 

будівництво (придбання) житла» в сумі 3546694,00 грн. на придбання житла для дитячого 

будинку сімейного типу родини Слободянюк Олега Дмитровича та Слободянюк Людмили 

Вікторівни. 
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1.2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 р. 

№ 1047-р, внести зміни до розпису доходів та видатків: 

Збільшити доходи загального фонду ККД 41032700 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих 

результатів»   в сумі 650200,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду головному розпоряднику коштів відділу освіти 

Барської міської ради по КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації 

програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

650200,00 грн., для Барського закладу загальної середньої освіти 1-111 ступенів №4 Барської 

міської ради, який розташований за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, м. 

Бар, вул. Героїв Майдану, 5. 

1.3 Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15 

вересня 2021 р.№ 659, внести зміни до розпису доходів та видатків: 

Зменшити доходи загального фонду ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 34077,00 грн. на лікування хворих на 

цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином, в тому числі для населення 

Копайгородської селищної територіальної громади. 

Зменшити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів відділу 

соціальної політики та охорони здоров’я Барської міської ради: по КПКВКМБ 0812144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» - 34077,00 грн. 

 

2. Внести зміни до розпису видатків, а саме : 

2.1. Зменшити видатки по головному розпоряднику коштів Барській міській раді по 

КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 30000,00 грн. 

2.2. Збільшити видатки по головному розпоряднику коштів  відділу соціальної 

політики та охорони здоров’я Барської міської ради КПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 30000,00 грн. для придбання медичних 

матеріалів та швидких тестів на коронавірус з метою поліпшення медичного контролю за 

станом здоров’я військовослужбовців, які призиваються до військової служби та 

забезпечення осіннього призову. 

 

3. Перенести видатки: 
3.1.  По КПКВКМБ 0817700 «Реалізація програм допомоги і грантів 

Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ» кошти на реалізацію проєкту «Придибенції по–Барськи: простір для спілкування 

літніх мешканців», на виконання умов договору, з КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 30000,00 грн.; 

3.2. По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» з КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» співфінансування проєкту 

«Реконструкція будівлі Барського ДНЗ №8 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по 

пров. Коцюбинського 4, в місті Бар Вінницької області» з відділу ЖКГ, комунальної 

власності та капітального будівництва Барської міської ради на ДП «Архітектурно – 

будівельний інжиніринг» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 630000,00 грн. 

3.3. По головному розпоряднику відділ освіти Барської міської ради провести 

перенесення асигнувань, а саме: 

 зменшити: 

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
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середньої освіти»  

КЕКВ 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  5000,00 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 5800,00 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 70,95 грн. 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 6535,10 грн. 

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 710100,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 145693,95 грн. 

КЕКВ 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  2010,00 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 5000,00 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 5000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 7000,00 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 200,00 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2500,00 грн. 

КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання»30000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611141  «Інші заклади у сфері освіти» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 5000,00  

по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у 

містах,селищах, селах,територіальних громадах»  

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 10000,00 грн. 

збільшити асигнування: 

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»  

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  458000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності  центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 67500,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  14850,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611141  «Інші заклади у сфері освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 228500,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  24000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у 

містах,селищах, селах,територіальних громадах»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 21500,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  4800,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 3000,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  660,00 грн. 

по  КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної  

освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 100000,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  17100,00 грн. 

3.4. По головному розпоряднику відділу культури, молодіжної політики, спорту 

та туризму Барської міської ради провести перенесення асигнувань, а саме:  

Зменшити асигнування: 

по КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 

КЕВК 2250 «Видатки на відрядження» 3000,00 грн. 
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по КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 198000,00 грн. 

Збільшти: 

по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 40000,00 грн 

по КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4100,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 900,00 грн. 

КЕВК 2250 «Видатки на відрядження» 3000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 52000,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 11000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10000,00 грн. 

КЕКВ2274 «Оплата природного газу» - 85000,00 грн. 

3.5. По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» зменшити видатки з відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» та 

направити: 

- на БКВУВКГ «Барводоканал» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на поточні видатки на прокладання водогону по 

с. Чемериси-Барські по вул. Визволителів та Черешнева в сумі 50000,00 грн. 

- на Обслуговуючий кооператив с. Йосипівці   на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» /включити в мережу як одержувача 

коштів/ на ремонт свердловини водопостачання в сумі 50000,00 грн. 

3.6. По КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по головному розпоряднику 

коштів Фінансове управління Барської міської ради, за рахунок надходження коштів 

цільових фондів спеціального фонду, з КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» на виконання комплексної обороно - правоохоронної 

програми на 2021 – 2025 роки «Безпека територіальної громади – взаємна відповідальність 

влади та громад», для Жмеринського районного відділу поліції відділення поліції № 1) на 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» /на 

реєстрацію службового автомобіля для поліцейського громади та інші поточні видатки 

відділення/ в сумі 50000,00 грн. 

3.7. По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 60000,00 грн. 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в межах наявних асигнувань 

спрямувати кошти на співфінансування проекту «Подільський шлях Святого Якова» для 

проведення аудиту в сумі 20000,00 грн.   

3.8. По КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» з КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на оплату робіт по поточному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна 18, 

приміщення №5 в м.Бар  в сумі 28152,50 грн. 

3.9. З КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на компенсації витрат на проїзд членам сімей 

загиблих учасників АТО, які проживають на території Барської міської територіальної 
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громади в сумі 15000,00 грн.  

3.10. По КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» по КУ "Центр надання соціальних послуг" 

Барської міської ради: 

зменшити видатки: 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 11000,00 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 80000,00 грн. 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 9000,0 грн. 

збільшити: 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 100000,00 грн. 

 

4. Зменшити видатки в сумі 2 718 905,68 грн.: 

4.1. 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» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в сумі 600,00 грн. 

4.2. По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 300 000,00 грн. 

4.3. По КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» по об’єкту 

«Приєднання до електричних мереж до будівлі спортивного комплексу по вул. 

Врублевського, 35 в м. Бар, Вінницької області» в сумі 66180,00 грн. 

4.5. По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 8601,74 грн. 

4.6. По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 8601,74 грн. 

4.7. По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»  по об’єкту «Проведення експертизи 

ПКД Нове будівництво спортивного майданчика з влаштуванням синтетичного покриття 

"штучна трава" Ялтушківської ЗЗСО І-ІІІ ст. Барської міської ради по вул.Соборна, 5 в 

с.Ялтушків Жмеринського району Вінницької області» в сумі 492,80 грн. 

4.8. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 1270624,40 грн., а саме: 

- по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, 

Вінницька область, м.Бар, вул. Машинобудівників та частини вул. Вишнева» в сумі 1 000 

000,00 грн. 

- по об’єкту ««Капітальний ремонт дорожнього покриття прилеглої території міської 

ДЮСШ «Колос» по вул. Соборна, 8 та будинку побуту по вул. Соборна, 6 в м. Бар 

Вінницької області» в сумі 176 689,20 грн. 

- по об’єкту виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття за 

адресою: Україна, м. Бар, вул. В.Комарова на ділянці від житлового будинку №6/23 до 

майдану Грушевського» в сумі 38661,00 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи ПКД "Капітальний ремонт дорожнього покриття 

та тротуару частини Площі Пам'яті на ділянці на перехр. з вул.Святого Миколая до перехр. з 

вул.Соборна в м.Бар, Вінницької області"» в сумі 703,00 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи ПКД "Капітальний ремонт дорожнього покриття 

прилеглої території Барська міська рада ДЮСШ "Колос" по вул. Соборна,8 та будинку 

побуту по вул.Соборна,6 в м.Бар Вінницької області» в сумі 1071,20 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи  ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття 

за адресою: Україна,м.Бар вул.В.Комарова на ділянці від житлового будинку № 6/23 до 

майдану Грушевського» в сумі 3500,00 грн. 

- по об’єкту виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
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вул.Монастирська, в м.Бар,Жмеринського району, Вінницької області» в сумі 50000,00 грн. 

4.9. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» 

на поточний ремонт тротуару частини площі Пам’яті на ділянці від перехрестя з вул. 

Святого Миколая до перехрестя з вул. Соборна в м. Бар Вінницької області в сумі 49500,00 

грн. 

4.10. По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  по фінансовому 

управлінні Барської міської ради на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників  для організації дистанційного навчання в сумі 58392,00 грн. 

4.11. По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» / по відділу ЖКГ, комунальної 

власності та капітального будівництва Барської міської ради в сумі 56050,00 грн., а саме: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 23850,00 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5200,00 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000,00 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7000,00 грн. 

4.12. По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» / по відділу містобудування та 

архітектури Барської міської ради в сумі 300635,00 грн., а саме: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 233375,00 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 50260,00 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000,00 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000,00 грн. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2000,00 грн. 

4.13. По КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 99228,00 грн. 

4.13. По КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» по КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки» в сумі  500000,00    грн. 

 

5. Збільшити видатки в сумі 2 718 905,68 грн.: 

5.1. По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 300000,00 грн.  

5.2. По КПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» по КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради на КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на енергоносії в 

сумі 800000,00 грн.; 

5.3. По КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КНП «Барський медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської ради,  КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», на виконання програми  

«Розвитку охорони здоров’я Барської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»  в 

сумі 700000,00 грн. 

5.4. По КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КНП «Барський медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської ради,  КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», для оформлення 

документації і поновлення санітарного паспорта на рентген кабінет АЗПСМ селища Бар в 

сумі 22400,00 грн.; 

5.5. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 49500,00 грн. 
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5.6. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» в сумі 97500,00 грн. 

5.7. По КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по Служба у справах дітей Барської 

міської ради на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 31000,00 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 10250,00 грн. 

5.8. По КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

65020,00 грн. 

5.9. По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» / по відділу 

ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради : 

 по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»: 

- Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт приміщень та прилеглої території будівлі 

закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» пров. Коцюбинського №4 в м. Бар Вінницької 

області» в сумі 49500,00 грн. 

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 

- Коригування ПКД «Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика з 

синтетичним покриттям ЗОШ №1 по вул..Гагаріна 15 в м. Бар, Вінницької області» в сумі 

49500,00 грн. 

5.10. По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економісного 

розвитку територій»  по відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва 

Барської міської ради : 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- Виготовлення ескізної пропозиції по об’єкту /капітальний ремонт/ «Опорядження 

фасадів та прилеглої території будівлі закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» пров. 

Коцюбинського №4 в м. Бар Вінницької області» в сумі 49950,00 грн. 

- Виготовлення ескізної пропозиції по об’єкту «Капітальний ремонт майдану Святого 

Миколая з влаштуванням пішохідного фонтану за адресою: Вінницька область 

Жмеринський район м. Бар майдан Святого Миколая» в сумі 49500,00 грн. 

5.11. 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» на КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на поточний ремонт кабінетів відділу ЖКГ, комунальної 

власності та капітального будівництва Барської міської ради в сумі 49900,00 грн. 

5.12. 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» на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на придбання матеріалів для поточного ремонту 

кабінетів відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської 

міської ради в сумі 45881,00 грн. 

5.13. 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» на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на придбання жалюзів для кабінетів відділу ЖКГ, 

комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради в сумі 4650,00 

грн. 

5.14. 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» на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50000,00 грн. 

5.15. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у 
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місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» в сумі  190454,68  грн.. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 41900,00 грн. 

5.16. По КПКВКМБ 1015053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 

(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по ГО 

"Відокремлений підрозділ "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

Барської та Копайгородської територіальних громад» в сумі 12000,00 грн. 

5.17. По КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на виплату матеріальної допомоги 

на лікування в сумі 50 000,00 грн.  

 

 

 


