
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області

П Р О Т О К О Л
                                                                          
34 (позачергова) сесія                           6 скликання 
26.12.2012р.

Початок сесії: 15 год. 00  хв.
Закінчення пленарного засідання: 15 год. 42 хв.
Місце проведення: зал засідань Барської міської ради.             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  16 чол. та міський голова.
Відсутні депутати:  Гегамян А.В.,  Грицишен В.В.,  Демченко О.П.,  Домбровський 
С.Й., Кобиль А.П., Кондратюк І.М.,  Кушнір П.В.,  Мартинович Н.Ф.,   Нівельська О.Я., 
Савчук Ю.І., Собчишен А.М., Ставнюк І.М., Цицюрський Л.Л.,  Шостаківський О.П.  
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.

СЛУХАЛИ:
Головуючий:  Щодо  регламенту  є  пропозиція  пленарне  засідання  34 
(позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  оголосити  відкритим. 
Пропоную сесію провести в межах 2 годин без перерви. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 34 (позачергової) сесії  Барської міської ради 6 
скликання відкрити, працювати 2 години без перерви.

Звучить Гімн України. 

СЛУХАЛИ:
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 34 (позачергової) сесії міської ради 6 
скликання у кількості одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб 
секретаріат нашої сесії обрати у кількості одного депутата, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати  секретаріат   пленарного  засідання  34  (позачергової)  сесії 
Барської міської ради у кількості одного депутата.

СЛУХАЛИ:
Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Педос Г.В. Чи 
будуть інші пропозиції? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату 
сесії обрати депутата  Педос Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  34 
(позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  депутата  Педос  Ганну 
Василівну.

СЛУХАЛИ:
Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є 
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії? 

ВИСТУПИЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. пропонує включити до порядку денного питання «Про 
надання згоди Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» на укладення договорів 
купівлі – продажу природного газу»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Включити  до  порядку  денного  питання  «Про  надання  згоди 
Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на  укладення  договорів  купівлі  – 
продажу природного газу».

СЛУХАЛИ:
Головуючий: В кого ще є зауваження чи пропозиції щодо порядку денного сесії? 
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії з запропонованими  змінами. 
Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1. «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 

рік». /Хода Є.Г./
2. «Про міський бюджет на 2013 рік»  /Хода Є.Г./
3. «Про затвердження програм на 2013 рік» /Хода Є.Г./
4. «Про дозвіл  на розміщення тимчасово вільних  коштів  місцевих  бюджетів  на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках. /Хода Є.Г./
5. «Про розмір плати за харчування у ДНЗ м.Бар». /Хода Є.Г./
6. Про затвердження суми сплати членських внесків. /Хода Є.Г./
7. Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради. /Хода Є.Г./
8. Про оплату праці міського голови та заступника міського голови / Хода Є.Г./
9. Про  звільнення  від  плати  за  харчування  дітей  в  дошкільних  навчальних 

закладах міста. /Хода Є.Г./
10. Про  надання  згоди  Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на  укладення 

договорів купівлі – продажу природного газу. / Телятніков С.Ю./
11. «Різне».

Розгляд питань порядку денного:

Головуючий  повідомив,  що  з  питань  постійної  комісії  з  питань  соціально-
економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій  проінформує 
голова комісії Хода Є.Г.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного розвитку 
міста на 2013 рік. ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста на 
2013 рік. ( додається).

2. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2013 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Установити загальний обсяг доходів  міського бюджету на 2013 рік в сумі 
14647349,00    грн. , в тому числі загального фонду бюджету  10 972 402,00 
грн.  та  спеціального фонду бюджету 3 674 947,00  грн. ,  із них  бюджет 
розвитку  становить   2 191 418,00  грн. (додаток № 1) .

1.1. Затвердити доходи по загальному фонду , як іншу субвенцію, на заклади 
соціально - побутової сфери по коду 41035000 « Інша субвенція»   на суму 
162900,00 грн. та направити на фінансування РЦ «Еверест».

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік  в сумі 
14647349,00                    грн., в тому числі : обсяг видатків загального фонду 
бюджету в сумі 10972402,00   грн. та видатки спеціального фонду бюджету 
3 674 947,00    грн. за  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих  бюджетів  (додаток   №  2)  та  головними  розпорядниками  коштів 
(додаток №3)  в тому числі бюджет розвитку. 

3.Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського 
бюджету в розмірі 15 000 грн.

4. Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 4) видатки на які у 2013 
році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 
бюджету  на 2013 рік  за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/;
- нарахування на заробітну плату /код 2120/;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  /код 2220/;
- забезпечення продуктами харчування  /код 2230/;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/;
- поточні трансферти населенню /код 2730/;

6.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України  умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на 
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення,  природній  газ  та  послуги  зв’язку,  які  споживаються 
бюджетними установами.

Затвердити  ліміти  споживання  енергоносіїв  у  натуральних  показниках  для 
кожної  бюджетної  установи  виходячи  з  обсягів  відповідних  бюджетних 
асигнувань.

7.  Дозволити  виконкому  міської  ради  отримувати  в  органах  Державного 
казначейства  України  короткотермінові  позички  для  покриття  тимчасових 
касових  розривів  міського  бюджету,  пов’язаних  з  забезпеченням 
фінансування  видатків  загального  фонду,  у  першу  чергу  на  оплату  праці 
працівників  бюджетних  установ  та  нарахування  на  заробітну  плату. 
Придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання 
розрахунково  визначених  Міністерством  фінансів  України  прогнозних 
надходжень доходів місцевого бюджету на 2013 рік, що враховуються при 
визначені  міжбюджетних  трансфертів  -  середньострокові  безвідсоткові 
позички  на  умовах  повернення за  рахунок коштів  єдиного  казначейського 
рахунку.

8. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.
9.Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської 
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ради (Хода Є.Г.).

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм на 2013 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  програми :
1). Програма соціально-економічного розвитку, благоустрою міста, 

комунального господарства  міста «Бар-благоустрій» на 2013 рік.
2). Програма діяльності редакції газети Барської міської ради «Барчани» на 

2013 рік.
3). Програма загальнокультурного розвитку міста на період 2013 року.
4). Програма Барської міської ради по соціальному захисту населення на період 

2013 року.  
5). Програму соціально-економічного розвитку міста комунального 

підприємства «Барське будинкоуправління».
6). Програма використання коштів фінансової допомоги Барській районній 

спілці ветеранів війни в Афганістані «Воїнів-інтернаціоналістів» на 2013 р. 
Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій .

4. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). Надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
2). Створити комісію для проведення конкурсу в складі:
Голова комісії : заст.міського голови з питань соціально-економічного розвитку 
міста Гвоздяр Ю.В.
Члени комісії:

- начальник відділу правового та соціального забезпечення  Логінова Л.Г.
- начальник  фінансово-економічного відділу Гаджалова М.Ф.
- заступник начальника фінансового управління Барської РДА Гуменюк І.В.
- заступник  начальника  управління  –  начальник  відділу  бюджетних 

надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів управління Держаної казначейської служби України у Барському 
р-ні Вінницької області  Каськун Л.Л.

- економіст  фінансово-економічного відділу Ковтун І.М.
3).  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  комісію  з  питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської 
ради.

5. СЛУХАЛИ: Про розмір плати за харчування у ДНЗ м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). Установити з 01.01.2013 року вартість харчування однієї дитини на день у 

дошкільних навчальних закладах у такому розмірі:
- при триразовому харчуванні:
для дітей віком від одного до трьох років – 11,41 грн.
для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 17,50 грн.

 2).Завідуючим  дошкільних  навчальних  закладів  дотримуватися  норм 
харчування в межах відповідних бюджетних призначень на 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження суми сплати членських внесків.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ:
1).Затвердити на 2013 рік по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 
КЕКВ 2800 „Інші видатки”  членські внески до Асоціації міст України в сумі 3 292 
грн.
2).Контроль за виконанням даного рішення покласти  на головного бухгалтера.

7. СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Затвердити загальну чисельність апарату міської ради з 01 січня 2013 р. в 

кількості 20 осіб.
2). Затвердити структуру апарату Барської міської ради з 01 січня 2013 р. у 

наступному складі:
Міський голова
Секретар міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
 Фінансово-економічний відділ:
Начальник відділу-головний бухгалтер
Головний спеціаліст/економіст-фінансист/
Провідний спеціаліст
Бухгалтерська служба фінансово-економічного відділу: 
чотири спеціалісти (бухгалтери)
Відділ правового та соціального забезпечення:
Начальник відділу
Провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями громадян/
Інспектор з благоустрою м.Бар
Оператор комп’ютерного набору
Відділ архітектури, будівництва та земельних відносин:
Начальник відділу
Головний спеціаліст /архітектор/
Спеціаліст І категорії /землевпорядник/
Обслуговуюча група:
Водій
Прибиральниця

3). Фінансування видатків на утримання апарату міської  ради проводити в 
межах виділених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік. 

4). Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з  питань 
соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій 
/Хода Є.Г./.

8. СЛУХАЛИ:  Про  оплату  праці  міського  голови  та  заступника  міського 
голови.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: З  01  січня  2013  року  міському  голові  та  заступнику  міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах фонду заробітної 
плати встановити:
1) надбавку згідно підпункту «в» п.1 ч.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 

268  від  09.03.2006р.  в  розмірі  50%  посадового  окладу  з  урахуванням 
надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та за вислугу 
років;

2)  розмір  щомісячної  преміальної  оплати  за  загальні  результати  роботи  у 
розмірі 25% до посадового окладу;
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3) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну 
допомогу  для  вирішення  соціально-побутових  питань  у  розмірі,  що  не 
перевищує розміру середньомісячної заробітної плати;

4) розмір премії до державних свят та дня місцевого самоврядування у розмірі, 
що не перевищує розміру середньомісячної заробітної плати.

9. СЛУХАЛИ:  Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.01.2013р.:
1).гр. Ковальчук Любов Федорівну від плати за харчування дітей  Ковальчук 

Іллю  Степановича,  Ковальчук  Маргариту  Степанівну,  Ковальчук  Домініку 
Степанівну  в  ДНЗ №7  на 50% як  багатодітну сім’ю.

2).гр. Зелінську Жанну Василівну від плати за харчування доньки  Зелінської 
Ангеліни Юріївни  в  ДНЗ №2  на 50% як  багатодітну сім’ю.

3).гр.  Кирик  Наталію  Миколаївну  від  плати  за  харчування  дітей   Кирик 
Єлізавети Дмитрівна та Кирик Дмитра Дмитровича  в  ДНЗ №3  на 50% як 
багатодітну сім’ю.

4).гр. Твердохліб Ліну Леонідівну від плати за харчування доньки Твердохліб 
Дар’ї Вікторівни  в  ДНЗ №3  на 50% як  багатодітну сім’ю.

10.1
.

СЛУХАЛИ: 
Начальник Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго», депутат Телятніков С.Ю. 
проінформував  з  питання  «Про  надання  згоди  Барському  КПТМ 
«Бартеплокомуненерго»  на  укладення  договорів  купівлі  –  продажу 
природного газу».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  згоду  Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на 
укладення  договорів  купівлі-продажу  природного  газу  на  2013  рік  для 
здійснення статутної діяльності підприємства.

10.2
.

СЛУХАЛИ: 
Депутат  Ловчинський А.А. пропонує включити до порядку денного  питання 
щодо  передачі  приміщення  бойлерної  до  спільної  власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Включити  до  порядку  денного  питання  щодо  передачі 
приміщення бойлерної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.

СЛУХАЛИ: 
Депутат  Ловчинський А.А. пропонує прийняти рішення про попередню згоду 
міської  ради  на  передачу  приміщення  бойлерної  до  спільної  власності 
територіальних  громад сіл,  селищ,  міст  Вінницької  області,  в  разі  виділення 
коштів обласним управлінням освіти в сумі біля 500 тис.грн.- така попередня 
вартість цього приміщення. Наголошую, що це попередня згода і  намір сесії 
міської ради. Зі слів директора гуманітарно - педагогічного коледжу Савчука 
П.Н., коледж готовий виділити  500 тис.грн. в обмін на передачу в подальшому 
коледжу приміщення бойлерної. Директор гуманітарно - педагогічного коледжу 
хоче отримати попередню згоду сесії міської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий:  Всі  ознайомлені  з  даним  питанням,  почули  думку  депутата 
Ловчинського  А.А.,  позицію  дирекції  гуманітарно  –  педагогічного  коледжу зі 
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слів  депутата  Ловчинського  А.А.  Пропоную  депутатам  виступити  по  даному 
питанню.
Депутат Мандрика М.І.: Як я зрозумів, у разі надходження коштів, вони будуть 
використані тільки для дитячих навчальних закладів?        
Депутат Левицький  С.М.  запропонував  прийняти  рішення  і  дати  гарантії 
міському  голові,  щоб  він  вів  перемовини  з  гуманітарно  –  педагогічним 
коледжем  та  обласним  управлінням  освіти  про  те  що,  у  разі  надходження 
коштів на рахунок міської ради, сесія міської ради надасть згоду на передачу 
приміщення бойлерної. 
Керуючий  справами  виконавчого  комітету Логінова  Л.Г.  зачитала  проект 
рішення  «Про  питання  передачі  приміщення  бойлерної  до  спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Звернутися  до  Управління  освіти  і  науки  Вінницької 
облдержадміністрації з проханням сприяння у питанні надання Вінницькою 
обласною радою Барській міській раді субвенції  в розмірі  500 тис. грн. на 
розвиток соціальної інфраструктури міста як альтернативи щодо передачі 
приміщення  колишньої  бойлерної,  розташованої  за адресою:  м.Бар,  майдан 
М.Грушевського, 3, з комунальної власності територіальної громади міста Бар 
до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Вінницької 
області.

11. Різне.
Депутат  Степанківський М.О. просить надати інформацію про дії щодо ФОП 
Тимчишиної  Г.В.  по  приведенню  у  відповідність  зовнішнього  вигляду 
приміщення  по  вул.Пролетарська  та  законності  встановлення  тимчасової 
споруди «Свіжина»?  
Головуючий: ФОП Тимчишеній Г.В. направлено лист, власнику ТС «Свіжина» 
надано  місячний  термін  для  надання  міській  раді  необхідного  комплекту 
документів.  У  разі  відсутності  документів,  буде  прийняте  рішення  про 
демонтаж тимчасової споруди. 
Депутат Мандрика  М.І. просить  звернути  увагу  на  розчищення   від  снігу 
вулиць та тротуарів в місті та на околицях.

Головуючий повідомляє, що порядок денний 34 (позачергової) сесії вичерпаний. 
Які будуть зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную 
завершити роботу 34 (позачергової) сесії міської ради від  26.12.2012р.
ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 34 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання 
від 26.12.2012р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І.Дзісь

Секретар                                                                                               Г.В.Педос
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   УКРАЇНА
БАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА БАРСЬКОГО РАЙОНУ  

                               ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 Р І Ш Е Н Н Я

34 сесія                                                    6   скликання
26 .12.2012 року

 Про затвердження  програми 
соціально-економічного розвитку міста 
 
                 Відповідно до ст.  26  Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік,  показників 
бюджету  міської  ради  на  2013  рік  та    висновків  комісії  з  питань  соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,  Барська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  програму соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. 
( додається)

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  постійну комісію 
міської ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
цін та інвестицій.                   

Міський голова                                          О.І.Дзісь
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Україна
Барська міська рада

Барського району Вінницької області
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                  
34 (позачергова) сесія                                   6 

скликання
             26.12.2012 р.

Про міський бюджет на 2013 рік

Відповідно  до  п.23  ст.  26,  п.1  ст.28,  ст.  65  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  ст.  76  Бюджетного  Кодексу  України,  та  за  погодженням  з 
постійною  комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та 
інвестицій ,  міська рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів  міського бюджету на 2013 рік в сумі  14 647 
349,00                    грн. , в тому числі загального фонду бюджету  10 972 402,00   грн.  та 
спеціального фонду бюджету 3 674 947,00  грн. , із них  бюджет розвитку  становить 
2 191 418,00  грн. (додаток № 1) .

1.1. Затвердити доходи по загальному фонду , як іншу субвенцію, на заклади соціально 
- побутової сфери по коду 41035000 « Інша субвенція»   на суму 162900,00 грн. та направити 
на фінансування РЦ «Еверест».

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік  в сумі 14 647 
349,00                    грн., в тому числі : обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 10  
972 402,00   грн. та видатки спеціального фонду бюджету  3 674 947,00    грн. за  тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток  № 2) та головними 
розпорядниками коштів  (додаток №3)  в тому числі бюджет розвитку. 

3.  Установити   розмір  оборотного  касового  залишку  бюджетних  коштів  міського 
бюджету в розмірі 15 000 грн.

4.  Затвердити  перелік  об'єктів  (згідно  з  додатком  №  4)  видатки  на  які  у  2013 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету 

на 2013 рік  за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/;
3. нарахування на заробітну плату /код 2120/;
4. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  /код 2220/;
5. забезпечення продуктами харчування  /код 2230/;
6. оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/;
7. поточні трансферти населенню /код 2730/;
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         6.  Забезпечити  в  першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на  проведення  розрахунків  за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити  ліміти  споживання  енергоносіїв  у  натуральних  показниках  для  кожної 
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства 
України  короткотермінові  позички  для  покриття  тимчасових  касових  розривів  міського 
бюджету,  пов’язаних  з  забезпеченням  фінансування  видатків  загального  фонду,  у  першу 
чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. 
Придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
в  межах  планового  бюджетного  періоду,  а  в  разі  невиконання  розрахунково  визначених 
Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевого бюджету на 2013 
рік,  що  враховуються  при  визначені  міжбюджетних  трансфертів  -  середньострокові 
безвідсоткові  позички  на  умовах  повернення  за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського 
рахунку.

 9. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.                          
        
 10. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань  соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради (Хода Є.Г.).

 

Міський голова                                ______________                О.І.Дзісь

Секретар Барської міської ради
Кальман О.В. ______________
Начальник ФЕВ – головний бухгалтер
Гаджалова М.Ф. ____________
Економіст Ковтун І.М. ____________
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Додаток до рішення 34 (позачергової) сесії 6 скликання
від 26 грудня 2012 р.
Барської міської ради

Програма соціально-економічного розвитку 
міста на 2013 рік

Найменування
на 2013 р.

Джерело  фінансуваннявсього ( грн.)

1 КП "Бар-благоустрій"
  Благоустрій міста Заг фонд міського бюджету
Санітарна очистка міста в т.ч. полив вулиць Заг фонд міського бюджету
Освітлення  всього Заг фонд міського бюджету
Озеленення вулиць міста Заг фонд міського бюджету
Утримання доріг Спец. фонд міського бюджету
Утримання кладовища Заг фонд міського бюджету
Охорона навколишнього природного середовища Заг фонд міського бюджету
Очистка р.Горпинка Спец. фонд міського бюджету
Заміна вуличних фонарів та щитів управління Заг фонд міського бюджету
Утримання світлофорів Заг фонд міського бюджету
Переймен. Вулиць Заг фонд міського бюджету

Заг фонд міського бюджету
Утримання полігону твердих побутових відходів Заг фонд міського бюджету
Капітальні вкладення

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Спеціальний фонд / фонд розвитку/

630000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція зелених зон Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання тротуарно-прибирального трактора Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Ремонт міських криниць Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання біотуалетів Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція тротуарів Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція площі  Майдан Св.Миколая Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція церковної площі по вул.Св.Миколая Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція площі Пам"яті Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Улаштування освітлення по вул.Кірова Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція дороги по вул.Димитрова Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання трактора з фронтальним погрузчиком Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання сміттєвоза Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд /
Придбання та установка пристроїв примусового зниження швидкості Спеціальний фонд /
Встановлення дорожніх знаків Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /
Витрати на утримання доріг Спеціальний фонд /
Проведення ямкового ремонту Спеціальний фонд /

Капітальний ремонт вулиць міста
Капітальний ремонт доріг міста Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Екологія 

Охорона навколишнього середовища 26661

2 КВП Барводоканал

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

3 Барське будинкоуправління

Спеціальний фонд бюджету

№ 
п\п

Загальна сума по виконанню програми соціально-
економічного розвитку міста 26 656 585

12 749 565
1 577 904

280 020
259 255

60 925
673 494

39 752
84 458
50 000
20 000
15 000
35 000

Громадські роботи (залучення громадян зареєстрованих в 
центрі зайнятості) 10 000

50 000
7 395 000

Виготовлення ПКД та реконструкція (розширення) міського 
кладовища 300 000
Реконструкція вул.Соборна від перехр.Пролетарська до 
перехр.вул.Бони Сфорци 1 050 000Капітальний ремонт дороги по вул. Територія цукрового 
заводу 3 500 000
Виготовлення ПКД та реконструкція мереж вуличного 
освітлення міста
Реконструкція трансформаторної підстанції по 
провул.Коцюбинського 400 000

100 000
Реконструкція дитячого та спортивного майданьчика в 
парковій зоні м. Бар 100 000

220 000
50 000
20 000

500 000
20 000
12 000
13 000
80 000

150 000
100 000
150 000

 Утримання та експлуатація  автомобільних доріг 
\вулиць\ міста 700 000

100 000
50 000

Встановлення турнікетів по вул.Пролетарськ та 
Р.Люксембург для інвалідів по зору 50 000
Встановлення звукових світлофорів по вул.Пролетарська 
(2 шт) 100 000

100 000
300 000

3 050 000
2 500 000

Будівництво ливневої каналізації вул.Володарського, 
Марата, Плотинна 550 000

26 661
Надходження до спецфонду від забруденння 
навколишнього середовища

792 500Придбання каналопромивочної машини високого 
тиску(очищення каналізаційних мереж від жиру, щебеню 
та інших відкладень) 150 000
Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Реконструкця технологічного обладнання каналізаційних 
насосних станцій очисних споруд та КНС №1 м.Бар" 162 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Будівництво водогону по вул. Ватутіна в м. Бар" 25 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Будівництво водогону по вул. Дорошенка в м. Бар" 21 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Будівництво водогону по вул. Островського в м. Бар" 13 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Будівництво каналізаційної мережі по вул. Монастирська - 
Маяковського в м. Бар" 22 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Будівництво водопроводу по вул. Монастирська - 
Маяковського в м. Бар" 22 000

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Співфінансування винонання робіт по робочому проекту 
"Реконструкція водогону по вул.Кооперативна  м. Бар" 7 500

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ кошти 
держбюджету

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція 
водопроводу на вул. Територія цукрового заводу м. Бар" 30 000
Виготовлення робочого проекту "Будівництво каналізації 
та водопроводу від буд.№66 вул. Пролетарська м. Бар" 10 000Фінансування будівництва по проекту "Будівництво 
каналізації та водопроводу від буд.№66 вул 
.Пролетарська м. Бар" 30 000
Виготовлення ПКД по реконструкції очисних споруд з 
використанням нових методів очистки стоків 
впровадженням новітніх технологій 300 000

6 172 620
Придбанн понижуючих трансформаторів току на 
багатоповерхові будинки 150 000



Реконструкція покрівлі буд.Р.Люксембург, 72 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція покрівлі будинків по вул.Соборна,23 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція покрівлі буд.Комарова,1 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Кап.ремонт житлового будинку по вул.Монастирська,53 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Кап.ремонт житлового будинку по вул. пл. Пам"яті, 3 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Кап.ремонт житлового будинку по вул. пл. Пам"яті, 21 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Кап.ремонт житлового будинку по вул.Б.Хмельницького, 15 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Кап.ремонт житлового будинку по вул. Примакова,3 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Утеплення фасадів житл.буд.по вул.Коцюбинськаго,6 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Утеплення фасадів житл.буд.по вул.Коцюбинськаго,8 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання автомобіля ГАЗ 3302 "Газель" Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання обладнання для столярного цеху Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Запровадження енергозберігаючих технологій Спеціальний фонд бюджету

4 Бартеплокомуненерго

Загальний фонд  державного бюджету

5 Міська рада 
Капітальні вкладення

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Архітектура

Загальний фонд міського бюджету

Розробка місцевих правил забудови Загальний фонд міського бюджету

Землеустрій
Загальний фонд міського бюджету

Виготовлення тех.документації із землеустрою Загальний фонд міського бюджету

Інші культурноосвітні заходи та заклади

Загальний фонд міського бюджету
Інші видатки

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Інша субвенція на утримання

Загальний фонд міського бюджету

6 Засоби масової інформації

 Фінансова підтримка редакції газети "Барчани" Загальний фонд міського бюджету

7 Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету
Придбання дитячих ліжок Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання дитячих шаф Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання приліжкових тумбочок Спеціальний фонд / фонд розвитку/

8 Дошкільні навчальні заклади
Придбання меблів Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання вогнегасників Загальний фонд міського бюджету
Встановлення дитячий майданьчиків Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція дитячих літніх павільонів Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція огорожі  ДНЗ №7 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Ремонт  асфальтного покриття  на території ДНЗ №3, 7 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Придбання компютерної та копіювальної техніки Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання посуду Загальний фонд міського бюджету
Придбання мякого інвентаря Загальний фонд міського бюджету
Поточний ремонт водоканалізаційної системи ДНЗ №2 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Побудова огорожі та заміна воріт ДНЗ №3 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Реконструкція даху ДНЗ №3 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання бактерицидних ламп Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання батерей для заміни ДНЗ №8 (110 шт.) Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання металопластикових вікон для заміни ДНЗ №8 Спеціальний фонд / фонд розвитку/
Придбання тротуарної плитки для реконструкції території Спеціальний фонд / фонд розвитку/

9 Соціально-економічний розвиток міста

Загальний фонд міського бюджету
Секретар  ради О.В.Кальман

488 981
245 662
287 977

Виготовлення ПКД та виконання робіт по реконатрукції 
покрівлі буд.по вул.Пролетарська,32 390 000
Виготовлення ПКД та виконання робіт по реконатрукції 
покрівлі буд.по вул.Шевченка,36 280 000
Реконструкція покрівлі та зовнішнє утеплення житлового 
будинку по вул. Бони Сфорци, 76 300 000
Реконструкція покрівлі та зовнішнє утеплення житлового 
будинку по вул.Нахімова, 17, 19 600 000

400 000
250 000
500 000
350 000
280 000

Реконструкція житлового будинку  з переоблаштуванням 
даху на шатровий по вул. Коцюбинського,10 500 000

450 000
420 000

70 000
110 000
100 000
700 000

Відшкодування різниці в тарифах між затвердженим 
розміром тарифів та економічно обгрунтованими 
витратами на виробництво та реалізацію теплової енергії 700 000

4 092 900
3 600 000

Виготовлення ПКД та реконструкція котельні, утеплення 
фасаду, заміна вікон, реконструкція покрівлі ДНЗ №1 1 400 000

Реконструкція котельні з інженерним забезпеченням 
забезпеченням системи опалення, завнішнє утеплення 
фасаду, заміна вікон, реконструкція покрівлі ДНЗ №2,3 1 200 000

Реконструкція котельні з інженерним забезпеченням 
забезпеченням системи опалення, завнішнє утеплення 
фасаду, заміна вікон, реконструкція покрівлі ДНЗ №7 1 000 000

80 000
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування (експертиза генплану забудови міста) 60 000

20 000

100 000Розмежування земель на Державну та комунальну 
власність 50 000

50 000

50 000
Видатки на проведення міроприємств і заходів по 
відзначенню памятних дат  та загальнодержавних св"ят 50 000

212 900
Видатки на надання фінансової допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 50 000
Видатки на надання фінансової підтримкм Барському 
міському центру реабілітації молоді "Еверест" 162 900

50 000
Барська района спілка ветеранів війни в афганістані 
"Воїнів-інтернаціоналістів 50 000

140 000

140 000

Позашкільна освіта. Пітримка оздоровчого табору 
"Фортуна" 174 000
Закупівля путівок для оздоровлення дітей сиріт, дітей 
інвалідів, з малозабезпечених сімей 150 000

6 000
10 000

8 000

1 735 000
100 000

Прибдання електроприладів (холодильники,морозильні 
камери,електроплити, пральні машини, бойлери) 50 000

5 000
100 000

50 000
100 000

30 000
Облаштування музичних зал оснащенням для роботи з 
хореографією ( дзеркала, стійки, покритя) 20 000

30 000
Придбання технічних засобів навчання (інтерактивні 
дошки, ДВД-програвачі) 80 000

20 000
50 000

100 000
100 000
300 000

50 000
200 000
200 000
150 000

100 000
Співфінансування при участі у конкурсах по програмах    
соціально-економічного розвитку міста 100 000



               Додаток №1
                                                                                                                                                до рішення 34 (позачергова)сесії 6 скликання 

Барської міської ради 
від_26.12.2012 р_ №______

Доходи  міського бюджету Барської міської ради  на 2013  рік1

(грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
Разом

у т.ч. 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження 6428589,00 2181451,00 2003318,00 8610040,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

4665219,00

11010000 Податок з доходів фізичних осіб 4665219,00
11010100 Податок з доходів найманих працівників 4284944,00 4284944,00
11010200 Податок  з  доходів  фізичних  осіб  –  військовослужбовців  та  осіб 

рядового і начальницького складу
263275,00 263275,00

11010400 Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

30000,00 30000,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності 87000,00 87000,00
 
11020000 Податок на прибуток підприємств 48500,00 48500,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності
48500,00 48500,00

12000000 Податки на власність 126674,00 126674,00
12030100 Податок  з  власників  наземних  транспортних  засобів  та  інших 

самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)  
9822,00 9822,00

12030200 Збір  за  першу  реєстрацію  колісних  транспортних  засобів  (фізичних 
осіб)

116852,00 116852,00

13000000 Збори  за спеціальне використання природних ресурсів 1512584,00 1512584,00
13050000 Плата за землю 1512584,00 1512584,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 344500,00 344500,00
13050200 Орендна плата з юридичних  осіб 834109,00 834109,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 45621,00 45621,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 288354,00 288354,00

18000000 Місцеві податки та збори 2028198,00 2003318,00 2028198,00

18040000 Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності 202286,00 24880,00 227166,00
18040100 Збір  за  впровадження  торговельної  діяльності  (роздрібна  торгівля), 

сплачений фізичними особами 59040,00 59040,00

18040200 Збір  за  впровадження  торговельної  діяльності  (роздрібна  торгівля), 
сплачений юридичними особами 70995,00 70995,00

18040600 Збір  за  провадження  торгівельної  діяльності  (ресторанне 
господарство), сплачений фізичними особами 43223,00 43223,00

18040700 Збір  за  провадження  торгівельної  діяльності  (ресторанне 
господарство), сплачений фізичними особами 19265,00 19265,00

18040900 Збір за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту 172,00 172,00

18041500 Збір  за  провадження  торгівельної  діяльності  нафтопродуктами, 
скрапленим  та  стиснутим  газом  на  стаціонарних, 
малогабаритних  і  пересувних  автозаправних   станціях, 
заправних пунктах 

24880,00 24880,00

18041800 Збір  за  здійснення  діяльності  у  сфері  розваг,  сплачений  фізичними 
особами 9591,00 9591,00

18050000 Єдиний податок 2003318,00 2003318,00 2003318,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 375972,00 375972,00 375972,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1627346,00 1627346,00 1627346,00

19000000 Інші податки та збори 26579,00 26579,00
19010000 Екологічний податок 26579,00 26579,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення
22890,00 22890,00

19010300 Надходження  від  розміщення  відходів  у  спеціально  відведених  для 
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів 
як вторинної сировини

3650,00 3650,00

19010500 Надходження  від  здійснення  торгівлі  на  митній  території  України 
паливом  власного  виробництва  та/або  виробленим  з  давальницької 
сировини податковими агентами

39,00 39,00

20000000 Неподаткові надходження 281736,00 700082,00 981818,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 186970,00 186970,00

1



21010000 Частина  чистого  прибутку(доходу)  державних  унітарних 
підприємств  та  їх  об’єднань,  що  вилучається  до 
бюджету,  та  дивіденди  (доход),  нараховані  на  акції 
(частки,  паї)  господарських  товариств,  у  статутних 
капіталах яких є державна власність

15300,00 15300,00

21010300 Частина  чистого  прибутку  (доходу)  комунальних  унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

15300,00 15300,00

21050000 Плата  за  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  місцевих 
бюджетів 

167750,00 167750,00

21080000 Інші надходження 3920,00 3920,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3920,00 3920,00

22000000 Адміністративні  збори  та  платежі,  доходи  від  некомерційної 
господарської діяльності

94766,00 94766,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  

8766,00 8766,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

8766,00 8766,00

22090000 Державне мито 86000,00 86000,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

71500,00 71500,00

22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

14500,00 14500,00

24000000 Інші неподаткові надходження 82,00 82,00
24060000 Інші надходження 82,00 82,00
24060300 Інші надходження
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону  навколишнього  природного  середовища  в  результаті 
господарської та іншої діяльності

82,00 82,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 700000,00 700000,00
25010000 Надходження  від  плати  за  послуги,  що  надаються  бюджетними 

установами згідно із законодавством
700000,00 700000,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

600000,00 600000,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 100000,00 100000,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1420,00 188100,00 188100,00 189520,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 1420,00 8100,00 8100,00 9520,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, 

майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування 
чи  дарування,  а  також  валютні  цінності  і  грошові  кошти,  власники 
яких невідомі  

1420,00 1420,00

31030000 Кошти  від  відчуження  майна,  яке  належить  Автономній  Республіці  
Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

8100,00 8100,00 8100,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 180000,00 180000,00 180000,00
33010000 Надходження від продажу землі 180000,00 180000,00 180000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення до розмежування земель державної та 
комунальної власності ( крім земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній власності, на яких розташовані

180000,00 180000,00 180000,00

50000000 Цільові фонди 108,00 108,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки 

Крим, органами місцевого самоврядуванн та місцевими 
органами виконавчої влади

108,00 108,00

Разом доходів 6711745,00 3069741,00 9781486,00
40000000 Офіційні трансферти 4260657,00 605206,00 4865863,00
41000000 Від органів державного управління 4260657,00 605206,00 4865863,00
41020000 Дотації 4097757,00 4097757,00
41020300 Дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст 

Києва  і  Севастополя,  міст  республіканського  і  районного  значення) 
бюджетів

4097757,00 4097757,00

41030000 Субвенції 162900,00 605206,00 768106,00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію,  ремонт  та  утримання  доріг  комунальної  власності 
міста

605206,00 605206,00

41035000 Інші субвенції 162900,00 162900,00
Всього доходів 10972402,00 3674947,00 2191418,00 14647349,00

Секретар міської ради     ________________                         О.В.Кальман



Додаток №2
до рішення 34 (позачергова)сесії 6 скликання

Барської міської ради
від 26.12.2012 р. №______

Видатки міського бюджету на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

           (грн.) 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з  них

Всього спожива
ння

з  них

розвитку

з  них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

з них 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне управління
010116 Органи місцевого самоврядування 1195138,00 1031800,00 73000,00 100000,00 1295138,00

070000 Освіта 8469364,00 600000,00 9069364,00
070101 Дошкільні заклади освіти 8461364,00 6564660,0 1109500,00 600000,00 9061364,00
070702 Післядипломна освіта 8000,0 8000,0

090000 Соціальний  захист  та  соціальне 
забезпечення

252900,00 252900,00

090412 Інші  видатки  на  соціальний  захист 
населення (допомога на поховання)

10000,0 10000,0

091106 Інші видатки (Еверест) 162900,00 162900,00
091108 Заходи з  оздоровлення та відпочинку 

дітей
80000,0 80000,0

100000 Житлово-комунальне господарство 740000,0 740000,0
100203 Благоустрій міст 740000,0 740000,0

110000  Культура і мистецтво 35000,0 35000,0
110502 Інші  культурно-освітні  заходи  та 

заклади
35000,0 35000,0

120000  Засоби масової інформації 120000,0 120000,0
120200 Періодичні  видання  (газета 

«Барчани»)
120000,0 120000,0



150000 Будівництво 60000,0 2191418,00 2191418,00 2191418,00 2251418,00
150101 Капітальні вкладення 2191418,00 2191418,00 2191418,00 2191418,00
150202 Розробка схем та проектів рішень 

масового застосування (експертиза 
генплану)

60000,0 60000,00

160101 Землеустрій 65000,0 65000,00

170000 Транспорт,  дорожнє  господарство, 
зв’язок,   телекомунікації  та 
інформатика

756760,00 756760,00

170703 Видатки  на  фінансування  робіт 
пов’язаних  з  реконструкцією, 
ремонтом утриманням доріг

756760,00 756760,00

240000 Цільові фонди 26769,00 26769,00
240601 Фонд  охорони  навколишнього 

середовища
26661,00 26661,00

240900 Видатки цільового фонду міської ради 108,00 108,00

250000 Видатки,  не  віднесені  до  основних 
груп 

35000,0 35000,0

250102 Резервний фонд 10000,0 10000,0
250404 Інші видатки 25000,0 25000,0

Разом видатки 
Всього видатків1 10972402,00 7596460,00 1182500,00 3674947,00 14647349,00

   Секретар Барської міської ради     ________________         О.В.Кальман

1



                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток №3 
до рішення  34(позачергова) сесії 6 скликанння

 Барської міської ради
від  26.12.12р.   №______

Розподіл видатків міського бюджету на  2013  рік
                                    за головними розпорядниками коштів

   (грн.)

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника 
коштів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з  них

Всього 
споживання

з  них

розвитку

з  них
Код тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

з них 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

Міська рада 1480138.00 100000.00 1580138,00

010116 Органи місцевого самоврядування 1195138,00 1031800,00 73000,00 100000,00 1295138,00

090412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

10000,00 10000,00

091108 Заходи з оздоровлення дітей 80000,00 80000,00
110502 Інші культурно-освітні заходи та 

заклади
35000,00 35000,00

150202 Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування 

60000,00 60000,00

160101 Землеустрій 65000,00 65000,00

240900 Видатки цільового фонду міської 
ради

108,00 108,00

250102 Резервний фонд 10000,00 10000,00

250404 Інші видатки 25000,00 25000,00

070000 Освіта 8469364,00 6564660,00 1109500,00 600000,00 9069364,00
070101 Дошкільні заклади освіти 8461364,00 6564660,00 1109500,00 600000,00 9061364,00
070101 ДНЗ №1
070101 ДНЗ №2
070101 ДНЗ №3
070101 ДНЗ №7
070101 ДНЗ №8
070702 Післядипломна освіта 8000,00 8000,00

РЦ «Еверест» 162900,00 162900,00



091106 Інші видатки 162900,00 162900,00

Редакція газети «Барчани» 120000,00 120000,00
120201 Періодичні видання 120000,00 120000,00

КП Бар-благоустрій 740000,00 2974839,00 2191418,00 2191418,00 3714839,00
100203 Благоустрій міст 740000,00 740000,00
150101 Капітальні вкладення 2191418,00 2191418,00 2191418,00 2191418,00
170703 Видатки на фінансування робіт 

пов’язаних з будівництвом та 
реконструкцією доріг 
загального користування

756760,00 756760,00

240601 Фонд навколишнього 
природного середовища

26661,00 26661,00

Всього видатків1 10972402,00 7596460,00 1182500,00 3674947,00 2191418,00 2191418,00 14647349,00

Секретар Барської міської ради    ________________                             О.І.Кальман 

1 - Загальний обсяг бюджету у розрізі головних розпорядників коштів повинен бути тотожним загальному обсягу, визначеному у додатку №2.



Додаток № 4
до рішення 34 (позачергової)сесії 6 скликання

Барської міської  ради
від  26.12.2012р. №______

Перелік об’єктів, видатки на які у 2013  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної документації; 

тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 

поточний рік 
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

КП Бар-благоустрій

150101 Капітальні вкладення Виготовлення ПКД та реконструкція 
мереж освітлення міста 630000,00 630000,00

150101 Капітальні вкладення Будівництво міського кладовища 300000,00 300000,00

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція вул..Соборна від 
перехрестя вул..Пролетарська до 

перехрестя вул..Бони Сфорци
1050000,00 1050000,00

Барське будинкоуправлыння

150101 Капітальні вкладення

реконструкція покрівлі по 
вул..Соборна 23, 
вул..Пролетарська,32, вул..Бони 
Сфорци 74 (вул..Шевченка 36)

211418,00 211418,00

Всього 2191418,00 2191418,00
* Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою.

 

Секретар Барської міської ради               ________________             О.В.Кальман



         
Додаток  №5

до рішення 34 
(позачергової)сесії 6 скликання

Барської міської ради від 
26.12.2012року

Показники міжбюджетних трансфертів між Барський міським бюджетом та 
іншими бюджетами на 2013 рік

( грн.)
Найменування АТО Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд Спеціальний фонд

Дотація вирівнюваення Субвенція
на заклади 
соціально-
культурної 

сфери 

в тому числі Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
будівництво, 
реконструкці
ю, ремонт  та 

утримання 
вулиць і доріг 
комунальної 
власності у 
населених 
пунктах…

Субвенція 
під 

інвестиційн
і проекти…

…
…

…

сума щоденний 
норматив 

відрахувань

Заклади 
освіти

Заклади 
культури

Фінансуван
ня 

реабілітацій
ного центру 
«Еверест»

4097757,00 4,74 162900,00 162900,00 605206,00

ВСЬОГО 4097757,00 4,74 162900,00 162900,00 605206,00

                               Секретар Барської міської ради                                                       Кальман 
О.В.

Додаток № 5
до рішення        сесії 

ради 6 скликання
від 26.12.2012року

Перелік об’єктів, видатки на які у 2013  році будуть проводитися за 
рахунок коштів бюджету розвитку*



(грн.)
Код  відомчої 
класифікації 

видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного 
розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної документації; 

тощо

Загальний обсяг 
фінансування 

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний 

рік 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду 
тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

001

010116 Будинки культури Капітальні видатки 13144,00 13144,00

Всього 13144,00 13144,00

                               Секретар  ради                                                       

 
              

Додаток № 6
до рішення  сесії 

ради 6 скликання
від 26.12.2012року

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок 
коштів

Верхівського сільського бюджету  у 2013 році*
     (грн.)

Код типової відомчої 
класифікації видатків 

місцевих бюджетів

Назва головного 
розпорядника коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Код тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума

Інші видатки на соціальний 
захист населення

Програма соціального захисту 
населення на 2013 рік

600,00

Благоустрій Програма соціально-економічного 
розвитку та благоустрою населених 

пунктів на 2013 рік
Органи місцевого самоврядування Програма соціально-економічного 

розвитку та благоустрою населених 
пунктів на 2013 рік

13144,00

Палаци і будинки культури, клуби 
та інші заклади клубного типу

Капітальні вкладення

Видатки на проведення робіт , 
пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 

доріг

14000,00



Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього середовища

Цільові фонди утворені 
органами місц самоврядування

Всього 600,00 27144,00

                                    Секретар ради                                                       


