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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту про виконання бюджету 

Барської міської ОТГ за 2018 рік 

  

На 2018 рік, з урахуванням змін, загальний обсяг доходів бюджету Барської 

міської ОТГ складає 109880975,11 грн. та видатків 114010534,16 грн., в тому числі: 

Загальний фонд 

Доходи 1106722785,00 грн. 

Видатки 102475775,42 грн. 

 

Спеціальний фонд 

Доходи 3158190,11 грн.  

Видатки 11534758,74 грн., в тому числі бюджет розвитку 8999833,18 грн. 

 

 

Доходи 
 

За 2018 рік до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ всього 

надійшло 108 771,022тис.грн., у тому числі власних і закріплених доходів 56 823,398 

тис. грн., що становить 103,74% до планових річних показників, затверджених з 

урахуванням змін. 

По найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податку та збору на доходи 

фізичних осіб ККД 1101000 (питома вага в надходженнях – 64,4%) до бюджету ОТГ 

надійшло 36 586,182тис.грн., що складає 103,83% до уточнених річних показників. 

По податку на прибуток підприємств ККД 11020000 затверджено річний 

план 19тис. грн., по даному коду доходу надходження відсутні. По частині чистого 

прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

об’єднань ККД 21010300 заплановано 0,65тис.грн. з урахуванням змін, надходжень 

за 12 місяців 2018 року не було Планування даних податків здійснювалось на 

підставі фактичних надходжень 2017 року, але за результатами декларування за ІV 
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квартал 2017 року КП Редакція газети «Барчани» задекларувала збиткові показники, 

а у 2018 році завершився процес роздержавлення комунальної преси, також КП 

«Барбудинкоуправління» Барської міської ради реорганізовано шляхом приєднання 

до КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради, яке теж показало збиткові 

показники. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) ККД 13010200 за 2018 

рік надійшло 0,3тис.грн., як помилково зараховані. 

Внутрішніх податків на товари та послуги ККД 14000000 надійшло 

6 551,4тис.грн., що становить 106,64% до річних показників з урахуванням змін 

(акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів ККД 14040000 - виконано на 91,95% від планових річних 

показників затверджених радою, що становить 1 007,44тис.грн., план не виконано на 

42,560тис.грн. Зменшення надходжень відбулось за рахунок припинення 

підприємницької діяльності окремими ФОП, які займалися торгівлею підакцизними 

товарами. Акцизний податок з виробленого в Україні пального ККД 14021900 

складає 1 086,77тис.грн., що становить 114,69% до планових показників на рік, 

перевиконано план на 139,17тис.грн. Також перевиконано плановий показник по 

акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів ККД 14031900, надійшло 4 457,19тис.грн. у відсотковому значенні це 

становить 107,52%). 

Надходження по податку на нерухоме майно, складають 211,019тис.грн. або 

138,28% до уточненого річного плану, перевиконання становить 58,419 тис. грн. 

Частини податку на майно – плати за землю (займає 8,98% відсотків від 

загальної суми надходжень) надійшло до бюджету 5 100,192тис. грн. або 100,09% до 

річних показників.  

Надходження транспортного податку становлять 98,36тис.грн. 

Єдиного податку ККД18050000 (питома вага у надходженнях – 12,17%) 

надійшло 6 917,714тис.грн., 101,12% до річного призначення, в тому числі єдиного 

податку з сільськогосподарських товаровиробників ККД18050500 надійшло 

225,053тис.грн., 110,63% до річного призначення, єдиного податку з юридичних 

осіб ККД 18050300 надійшло 635,808 тис. грн., що становить 102,99% до річних 

показників, єдиного податку з фізичних осіб ККД 18050400 надійшло 

6 056,853тис.грн., що становить 100,6% до річних показників з урахуванням змін. 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів ККД 21050000 надходження 

по даному коду доходу складає 121,166тис.грн., що становить 134,63% до 

уточненого річного плану. 

Адміністративних штрафів та інших санкцій ККД 21081100 надійшло 

7,6тис.грн., що становить 168,9% до планових річних показників. Перевиконання 

відбулось за рахунок сплати штрафів по складених адміністративних протоколах КЗ 

«Муніципальна варта» за торгівлю в невідповідно встановлених місцях. 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів ККД 

21081500 надійшло 16,85тис.грн. відповідно до складених адміністративних 

протоколів. 

Плата за надання інших адміністративних послуг ККД 22012500 надійшло 

1 037,37тис.грн., що становить 99,46% відсотків до річного призначення. 



Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень ККД 22012600 надійшло 130,921тис.грн., 101,84% до річних 

показників. 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ККД 22012900 не планувалась, у 

зв’язку з відсутністю надходжень за минулі роки, за 2018 рік надійшло 4,41тис.грн. 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом ККД22080400 становить 2,0 тис. грн. при плануванні 1,8 тис. грн. або 

111,11% до річних показників. Збільшення відбулось у зв’язку зі зміною умов 

договору. Кошти надходять за здачу в оренду водонапірної башні в селі Антонівка, 

що входить до складу ОТГ. 

Державного мита ККД 2209000 надійшло 21,0тис. грн., 135,48% до річного 

призначення. 

По Іншим надходженням ККД 24060300 заплановано 2 тис. грн., за 2018 рік 

надійшло 6,332тис.грн., від розміщення зовнішньої реклами на території Барської 

міської ОТГ.  

По Коштам за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, 

внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок ККД 24062200 надійшло 10,6 тис. грн., 

перевиконання по даному коду доходу пов’язане з тим, що деякі договори по оренді 

земельних ділянок не були продовжені, але фактично використовувались, тому було 

сплачено кошти, як за самовільне зайняття земельної ділянки. Кошти по даному 

коду доходу бюджетної класифікації не заплановані на 2018 рік, у зв’язку з 

відсутністю надходжень за минулі роки. 

До спеціального фонду з врахуванням бюджету розвитку (без обсягу 

субвенцій) за 2018 рік надійшло доходів в сумі 2 781,665тис.грн., або 104,78%, 

передбачених міською радою показників на рік (2 654,712тис.грн.). 

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до 

спеціального фонду в співставних умовах збільшились на 883,907 тис.грн. 

Екологічного податку ККД 19010000 – заплановано з урахуванням змін 

10,0тис.грн. на 2018 рік, надійшло 13,636тис.грн. Порівнюючи з 2017 роком 

надходження зменшились на 29,532тис.грн. це пояснюється тим, що у 2017 році 

проведено реконструкцією об’єктів газопостачання ПАТ «Вінницягаз», що зробило 

їх більш ефективнішими та обсяги викидів відповідно зменшились. А також у 2017 

році підприємством ПАТ «Вінницягаз» було погашено заборгованість за 2016 рік. 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту ККД 24170000 становить 10,106тис.грн., у відсотковому значені становить 

101,06% до річних показників, це на 2,195тис.грн. менше ніж за відповідний період 

2017 року, в зв’язку з прийняттям в експлуатацію об’єктів будівництва, яких було 

більше в минулому році. 

Надійшло власних надходженнях бюджетних установ ККД 25000000 до 

бюджету в сумі 2 415,388тис.грн., що на 813,696тис.грн. більше в порівнянні з 

надходженнями у 2017 році, відбулось за рахунок збільшення надходжень платних 

послуг, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю – 

1 376,506тис.грн., як батьківська плата за відвідування дітьми музичної школи та 

дошкільних закладів, плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 



149,578тис.грн., інші джерела власних надходжень в сумі 886,792тис.грн., як 

благодійні внески для закладів освіти. 

Надходження по коштах від відчуження майна ККД 31030000 відсутні, так як 

не було продажу майна комунальної власності. 

По коштах від продажу землі ККД 33010000 – надійшло 186,383тис.грн., що 

становить 106,8% до річного плану. 

Цільові фонди ККД 50110000 – на 2018 рік передбачено в сумі 

153,072тис.грн., виконання по даному коду доходу становить 100%, відповідно до 

затвердженого положення про цільові фонди. Дані кошти надійшли відповідно до 

Угоди про соціальне партнерство з ТОВ «Диннастія» на 2018 рік. 



 

Розшифровка планових показників на 2018 рік 

Код  
План на рік з 

урахуванням змін 
На які цілі 

0119410 «Субвенція 

з місцевого бюджету на 

здійснення видатків у 

сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів освітньої 

субвенції» 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Всього: 12689300,00 

грн. 

до районного 

бюджету 

12689300,000 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для здійснення 

видатків на утримання закладів охорони 

здоров’я. 

0119130 «Додатція з 

місцевого бюджету на 

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків на утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров’я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету» 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Всього: 2300000,00 

грн. 

до районного 

бюджету 

2300000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для оплати 

поточних видатків на утримання закладів 

охорони здоров’я. 

0119770 «Інші 

субвенції з місцевого 

бюджету» 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Всього: 3214412,00 

грн. 

до районного 

бюджету-3194412,00 грн. 

 

до обласного 

бюджету- 20000,00 грн. 

 

55000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на надання 

фінансової підтримки КУ «Барський 

трудовий архів», 

78836,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на утримання 

фахівців із соціальної роботи, 

93000,00- на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на забезпечення 

ліками хворих на гіпертонічну хворобу 

громадян Барської міської територіальної  

громади, 

950850,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для 

фінансування КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування Барського р-ну».  

5000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для ФАП с. 

Антонівка для КУ «БРМЦПМСД» 

50000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для поточного 

ремонту для КУ «Барська районна лікарня». 

550000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для придбання 

матеріалів, обладнання, інвентарю, 

придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів, придбання продуктів харчування 

для КУ «Барська районна лікарня». 

300000,00 - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для 

відшкодування витрат по пільгових рецептів 

для КУ «БРМЦПМСД» 

226806,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 



соціальної політики Барської РДА на 

«Забезпечення соціальними послугами 

громадян похилого віку, інвалідів, дітей-

інвалідів, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги фізичними особами». 

38430,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування 

автотранспорту та на транспортне 

обслуговування. 

3000,00 грн. – на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

відшкодування витрат на поховання. 

25440,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

пільговий проїзд залізничним транспортом. 

116100,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

відшкодування пільг з послуг зв’язку. 

4800,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

грошову допомогу членам сімей загиблих 

учасників АТО для компенсації за пільговий 

проїзд. 

60000,00 грн. – на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

пільгове медичне обслуговування  та 

зубопротезування для учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС. 

2000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на 

пільговий проїзд громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

9310,00 грн. -  на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Управління 

соціальної політики Барської РДА на виплати 

коштів вдовам померлих учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС. 

100000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для придбання 

медичної інформаційної системи «МедЕйр» 

для КУ «Барський районний МЦПМСД». 

10000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для придбання 

офісної техніки для КУ «Барський районний 

МЦПМСД». 



40000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на проведення 

турніру «Кубок Бару» з міні-футболу та 

баскетболу для Барської ДЮСШ «Колос». 

35200,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на КУ «Барська 

районна лікарня» для матеріально-технічного 

забезпечення для педіатричного відділення. 

         100640,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для Барської 

ДЮСШ «Колос» для придбання путівок на 

оздоровлення дітей. 

60000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на Відділ 

культури Барської РДА на спів фінансування 

проведення заходів до Дня Незалежності 

України. 

200000,00 грн.- на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КНП 

«Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Барського районну на оплату праці з 

нарахуванням (прострочена) працівникам 

центру за червень місяць. 

10000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КНП 

«Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Барського району на утримання ФАП 

с.Антонівка. 

20000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КНП 

«Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» для 

матеріально-технічного забезпечення. 

20000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КУ «Барська 

районна стоматологічна поліклініка» для 

забезпечення реалізації законного права 

пільговій категорії мешканців міста Бар на 

проведення безкоштовного 

зубопротезування. 

30000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для Барського 

районного відділу освіти для 

співфінансування оплати праці працівників 

Комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Барської районної ради 

Вінницької області». 

---------------------------------------------------- 

20000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ до обласного бюджету для 

Барського учбово-виробничого підприємства 

УТОС на матеріальне заохочення медичного 

працівника для Барської громадської районної 

територіальної первинної організації 



Українського товариства сліпих». 

0119800 «Субвенція 

з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм 

соціально-економічного 

та культурного розвитку 

регіонів» 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

до державного 

бюджету – 55000,00 грн. 

25000,00 – на виконання «Програми 

поліпшення техногенної та пожежної безпеки 

м.Бар та об’єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділу 

пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки», 

для 15 ДПРЧ2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області 

30000,00 тис.грн..- для Барського 

відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області під Програму 

«Комплексна програма мобілізації зусиль 

органів місцевого самоврядування Барського 

відділення Жмеринської об’єднаної  

державної податкової інспекції, інших 

відомств  по забезпеченню надходжень до 

бюджетів усіх рівнів на 2018-2022 року» для 

придбання комп’ютерної та копіювальної 

техніки, покриття прямих витрат на 

здійснення функцій з адміністрування 

податків. 

0119770 «Інші 

субвенції з місцевого 

бюджету» 

СПЕЦІАЛЬНИЙ 

ФОНД 

Всього: 

до районного 

бюджету – 216800,00 грн. 

 

100000,00 грн. – на виконання угоди 

між бюджетом ОТГ та районним на КУ 

«Барська районна лікарня» для виготовлення 

ПКД «Капітальний ремонт приміщення 

поліклініки» 

15000,00 – на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на КУ 
«Барський районний МЦПМСД» /для 

придбання комп’ютерної техніки/. 

61800,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним на КУ «Барська 

районна лікарня» для матеріально-технічного 

забезпечення для педіатричного відділення. 

20000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КУ «Барська 

районна лікарня»  на  матеріально-технічного 

забезпечення.  

20000,00 грн. - на виконання угоди між 

бюджетом ОТГ та районним для КУ «Барська 

районна лікарня»  на   придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування. 

0119800 «Субвенція 

з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм 

соціально-економічного 

та культурного розвитку 

регіонів» 

СПЕЦІАЛЬНИЙ 

ФОНД 

Всього: 

до державного 

бюджету – 200000,00 грн. 

200000,00 грн. - на виконання заходів 

програми на 2016-2020 роки «Безпека міста 

Бар» для Барського відділення Жмеринського 

відділку поліції ГУНП у Вінницькій області 

/придбання нових службових автомобілів для 

груп швидкого реагування (дольова участь)/ 

 

 

 

 

 



Субвенції з районного бюджету до бюджету Барської міської ОТГ 

 

410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  

Загальний фонд: 

- 30000,00 грн. – з районного бюджету на забезпечення матеріально-

технічної бази ЗОШ №4 в м. Бар., Вінницької області. 

- 20000,00 грн. - з районного бюджету на придбання товарно-матеріальних 

цінностей для Барської дитячої музичної школи. 

- 225000,00 грн. – з обласного бюджету під проект «Створення міні-

спортзалу з ефектом сенсорної кімнати у Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №4», як 

переможцю 15 обласного конкурсу територіальних громад. 

 

Спеціальний фонд бюджет розвитку:  

- 50000,00 грн. - з районного бюджету для встановлення пам’ятного знаку 

учасникам Чорнобильської катастрофи м. Бар для Громадської організації 

"Барська районна організація "Союз Чорнобиль України". 
 

Видатки  
 

Видатки загального фонду бюджету ОТГ на 2018 рік визначені відповідно до 

ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку Барської міської ОТГ на 2018 рік, прогнозних показників, 

затверджених міською радою та нормативів видатків на функціонування окремих 

галузей в загальній сумі 89000440,00 грн., уточнені показники складають 

102475775,42 грн. 

 

Залишки коштів, що склались станом на 01.01.2018 року:  

по загальному фонду – 3659533,50 грн.,  

по спеціальному фонду – 359565,66 грн., в тому числі бюджету розвитку –

205765,00 грн. 

розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів складає 25000,00 грн. 

 

Отримано міжбюджетних трансфертів: 

- код 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» - 354900,00 

грн. 

- код 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» – 29245200,00 грн.; 

- код 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» – 12689300,00 грн.; 

- код 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» - 

6616062,00 грн.; 

- код 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - 

1045570,00 грн. 



- код 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» - 147700,00 грн. 

- код 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 494600,00 грн. 

- код 41040100 «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної 

дотації з державного бюджету» в сумі 79300,00 грн. 

- код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» :  

З районного бюджету - 50000,00 грн. 

З обласного – 225000,00 грн. 

- код 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 

2017 року» - 1000000,00 грн. 

 

Видатки по спеціальному фонду – 7174125,00 грн., з урахуванням змін – 

11380513,29  в т.ч. бюджет розвитку – 8999833,18 грн.  

Отримано міжбюджетних трансфертів: 

- код 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених» - 588414,00 грн. 

- код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з районного бюджету – 

50000,00 грн. 

 

Обсяг коштів, що передаються з загального фонду до спеціального (бюджету 

розвитку) у 2018 році становив в сумі 7906419,18 грн. 

 

Бюджет розвитку складає 8999833,18 грн., в тому числі за рахунок: 

-7906419,18,00 грн. – по коду джерел фінансування 208400 «Кошти 

передані із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету 

розвитку 

-10000,00 грн. – по коду 2417000 «Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту»; 

-20000,00 грн. – по коду доходів 3103000 «Кошти від відчуження 

майна…» 

-200000,00 грн. – по коду доходів 33010000 «Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення…»; 

- 50000,00 грн. – коштів іншої субвенції з місцевого бюджету /з 

районного бюджету/. 

- 588414,00 грн. кошти субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

- 225000,00 кошти вільного залишку станом на 01.01.2018 року. 

 

Бюджет затверджений на сесії міської ради, згідно з чинним законодавством.  



 

 

 

Утримання органів місцевого самоврядування 

 

На утримання органів місцевого самоврядування у 2018 році 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» затверджено радою видатків в сумі – 

5824591,00 грн., уточнене призначення 6061814,14 грн. 

Затвердженими показниками забезпечується потреба в коштах на обов’язкові 

виплати із заробітної плати з нарахуваннями та розрахунків за спожиті енергоносії, 

тобто дотримано вимоги п.4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.  

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних програм» 

передбачено 1300,00 грн. по міській раді навчання працівника з питань охорони 

праці /навчання щодо обслуговування опалювального пункту приміщення Барської 

міської ради/. 

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» уточнююче призначення становить -  

14006,00 грн. /сплата судового збору, сплата екологічного податку. 

Касові видатки на утримання апарату станом за 2018 року становлять 

5916825,71 грн. або 97,61 % виконання до уточненого плану на рік. В т.ч. заробітна 

плата з нарахуванням – 5109091,22 грн.. або 86,35 % від касових видатків за 2018 

рік, оплата енергоносіїв – 289452,14 грн. або 4,89 % від касових, КЕКВ 2282 – 

1300,00 грн.  оплата навчання працівника щодо обслуговування опалювального 

пункту приміщення Барської міської ради, інші видатки – 516982,35 грн. 

Здійснення видатків спеціального фонду на утримання ради проводиться згідно 

п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України. 

Спеціальний фонд: 

Уточнене призначення станом на 2018 року по спеціальному фонду на 

КПКВКМБ 0110150 становить 122689,00 грн. в т.ч. бюджет розвитку – 57600,00 

грн. 

 



На 2018 рік по Барській міській ОТГ заплановано видатки в сумі 80000,00 грн., 

які планується отримати по коду доходів 25010300 „Плата за оренду майна” та 

направити на їх утримання. 

Всього 

в тому числі по видах: 
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По КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” по Барській міській раді 12489,00 грн. 

заплановано, як сплата податків до місцевого бюджету. 

 

По бюджету розвитку 

Касові видатки проведені на суму 57600,00 грн.  по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» придбано комп’ютерну 

техніку, ноутбуки, принтера, проектор - 57600,00 грн. 

 

Отримано грантів та дарунків 

По КПКВКМБ 0110150 рішенням 33 сесії Барської міської ради 8 скликання від 

22.11.2018 року надано згоду та уточнено планові показники по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5540,00 грн. на безкоштовну 

передачу /меблів, стільців, сейфа/ Барським відділенням Управління виконавчого 

Фонду соціального страхування України у Вінницькій області, у зв’язку з 

реорганізацією Фонду, який до реорганізації знаходився в приміщенні Барської 

міської ради. 

 

По КПКВКМБ 0110170  «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 

посадових осіб місцевого самоврядування» уточнене призначення становить 9760,00 

грн. Касові видати становлять 9760,00 грн., навчання та підвищення кваліфікації 

членів тендерного комітету, підвищення кваліфікації начальника відділу з 

юридичних питань, щодо змін законодавства у судовій практиці. 

 

По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

уточнене призначення видатки становлять 16050,00 грн.  Касові видатки за 2018 рік 

становлять 16029,80 грн. Заплановано та оплачено виготовлення технічної 

документації з інвентаризації об’єктів комунальної власності ОТГ. 

 



Освіта 

Обсяг видатків на утримання закладів освіти ОТГ з урахуванням змін на 2018 

рік по загальному фонду становить 65493034,28 грн. в тому числі за рахунок 

освітньої субвенції в обсязі 29 245 200,00 грн.  

Основним критерієм формування видатків на утримання закладів освіти було 

забезпечення коштів на заробітну плату з нарахуваннями працівникам цих закладів, 

забезпечення медикаментами, продуктами харчування та енергоносіями. 

В 2018 році з бюджету Барської міської ОТГ утримується 5 дошкільних 

навчальних закладів, 3 загальноосвітніх школи, 1 ліцей та одна філія ліцею (І 

ступеня-ДНЗ) 

В складі 5 дошкільних навчальних закладах утримуються 36 груп загальною 

чисельністю дітей 849 та затверджено 200,555 ставок. 

На утримання закладів освіти: 3 загальноосвітніх школи, 1 ліцей та 1 філія 

ліцею (І ступеня-ДНЗ), де навчається в 94 класах 2289 учнів, затверджено 355,95 

ставок з них 202,95 педагогічних ставок, 153,0 ставок адміністративно-

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

педпрацівників – 48,5 шт.од., спеціалістів – 27,75 шт.од., робітників – 76,75 шт.од. 

По дитячій музичній школі затверджено 41,51 ставок, з них: педагогічних – 

35ст. та кількісний склад учнів – 330 дітей. 

  

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» призначення складає 

19369673,00 грн. 

Уточнене призначення на 2018 рік становить -18166130,96 грн. 

Зміни відбулись за рахунок внесення змін до бюджету. 

Касові видатки за 2018 року становлять – 17889191,82 грн. або 98,48 % до 

уточнено плану видатків, з них заробітна плата з нарахуванням – 13730898,86 грн., 

що становить 76,76% касових видатків за 2018 р., продукти харчування – 986435,16 

грн. або 5,51% , енергоносії – 1944970,90 грн. - 10,87%. 

 

По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» уточнене призначення складає 43617711,32 грн., з яких кошти 

освітньої субвенції – 29245200,00 грн., додаткової дотації – 4316062,00 грн., кошти 

дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного 

бюджету – 79300,00 грн., кошти міського бюджету – 9604449,32 грн., субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 147700,00 грн., 225000,00 грн. іншої субвенції 

/15 обласний конкурс проектів/  

 

в тому числі за рахунок коштів міського бюджету: 

КЕКВ 2111,2120 – 2116907,00 грн.  

КЕКВ 2210 – 949419,82 грн.(заміна вікон та дверей на металопластикові, 

придбання матеріалів для поточного ремонту, канцелярські товари, підписка 

періодичних видань, придбання шкільних меблів, паливно-мастильних матеріалів, 

придбання спортивного інвентарю.) 

КЕКВ 2220 – 10000,00 грн. 

КЕКВ 2230 – 1423976,00 грн. 



КЕКВ 2240 – 756105,00 грн.(поточний ремонт приміщення ЗОШ №3 

початкових класів, технічне обслуговування котелень ЗОШ, поточний ремонт 

приміщень, послуги по вивезенню ТПВ, послуги з сандезінфекції.) 

КЕКВ 2250 – 115455,00 грн. 

КЕКВ 2270 – 3403214,90,00 грн. 

КЕКВ 2282 – 997,00 грн.(навчання з питань охорони праці) 

КЕКВ 2730 – 6000,00 грн.(виплата грошової винагороди призерам предметних 

олімпіад). 

КЕКВ 2800 – 3000,00 грн.(для сплати екологічного податку) 

Касові видатки по КПКВКМБ 0111020 – 43102067,78 грн. з них на заробітну 

плату з нарахуванням – 36137749,86 грн., продукти харчування – 1330514,26 грн., 

енергоносії – 3057023,53 грн. 

 

 

 

15 обласний Конкурс проектів розвитку територіальної громади 

 
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» передбачені видатки 

по Проекту «Створення міні-спортзалу з ефектом сенсорної кімнати у Барській 

ЗОШ І-ІІІ ст..№4»  з обласного бюджету спрямовано та отримано коштів в сумі 

225000,00 грн., спів фінансування Барської міської ОТГ 225000,00 грн. Придбання 

матеріалів та обладнання для облаштування міні-спортзалу проводилось через 

систему «Прозоро», після укладення договорів з переможцями торгів, закуплено 

обладнання для міні-спортзалу.  

Касові видатки коштів з обласного бюджету становлять 225000,00 грн. 

/придбано матеріали, обладнання інвентар для облаштування міні-спортзалу/, з 

міського бюджету придбано предмети та обладнання довгострокового користування 

-116332,00 грн. 

 

КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)» уточнене призначення становить - 3709192 грн., в т.ч. 

заробітна плата з нарахуванням – 3394675,00 грн., енергоносії – 190782,00 грн., інші 

видатки – 121735,00 грн., 2000,00 грн. на виплату грошової винагороди призерам 

конкурсів. 

Касові видатки за 2018 рік становлять – 3446810,72 грн., в т.ч. КЕКВ 2111 – 

2615641,50 грн., КЕКВ 2120 – 563119,91 грн., КЕКВ 2270 – 168672,46 грн.. 

   

Заклади освіти забезпечено коштами в частині виплати педагогічним 

працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, та грошової 

винагороди у розмірі 20 % посадового окладу, забезпечені коштами для розрахунків 

за енергоносії в повному обсязі. 

 

По закладам освіти передбачено кошти до спеціального фонду (власні 

надходження) в розмірі 1904600,00 грн., які спрямовані на проведення розрахунків 

за продукти харчування, утримання майна, сплати податку до бюджету. 



Спеціальний фонд: 

КПКВКМБ 0111010 «Дошкільні навчальні заклади»: 

КЕКВ 2230 – 1442330,00 грн. 

Касові видатки – 1025455,85 грн. 

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» – 116670,00 грн., в 

тому числі: 

КЕКВ 2210 – 87500,00 грн., 

КЕКВ 2230 – 14170,00 грн., 

КЕКВ 2800 – 15000,00 грн. 

Касові видатки – 19518,00 грн. 

КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» - 345600,00 грн. в т.ч.: 

КЕКВ 2111 – 283280,00 грн.,  

КЕКВ 2120 – 62320,00 грн. 

Касові видатки спеціального фонду – 321404,39 грн. на виплату заробітної 

плати з нарахування. 

 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ПО ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

КПКВКМБ 0111010 «Дошкільні навчальні заклади»: 

Призначення становлять – 59585,00 грн., касові видатки – 52835,00 грн. 

/придбано ноутбук – 8000,00 грн., двері броньовані – 6500,00 грн., пральну машину -

8616,00 грн., холодильник – 9199,00 грн., ванну мийну кухонну 3-х секційну – 

7700,00 грн., холодильник -12820,00 грн./   

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

Уточнений план на 2018 рік становить – 2114074,18 грн. /в т.ч. «Субвенція з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду» - 1045570,00 грн./ 

 Касові видатки на звітний період – 2114074,18 грн. 

 Придбано спеціалізований шкільний автобус – 1847000,00 грн., газовий блок 

для опалювального пункту – 67900,00 грн., побутову техніку /бойлер, пральну 

машину, холодильник, телевізор, морозилку, електроплиту/ -   59900,00 грн., 

комп’ютер – 8000,00 грн., стінка шкільна – 14900,00 грн., 104900,00 грн. – 

інтерактивна проекційна система (жива підлога) /спів фінансування до 15 обласного 

конкурсу проектів 2018р./, 11432,00 грн. – сухий басейн каркас /спів фінансування 

до 15 обласного конкурсу проектів 2018р./. 

КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» планові показники становлять 18198,00 грн. Проводена конкурсна 

закупівля комп’ютерної техніки через систему «Прозоро». Касові видатки на звітну 

дату  - 18198,00 грн. 

 

 

Отримано грантів та дарунків на суму 51831,84 грн., з яких:  



Дошкільні навчальні заклади КПКВКМБ 0111010 – 35297,40 грн.  

- КЕКВ 2210 – 16485,00 грн. /жалюзі-3850,00 грн., куточок 1шт.-2400,00, 

каченя 1 шт.-1900,00 грн., сцена для вистав 1 шт. – 350,00 грн., магнітна 

дошка – 900,00 грн., лавка 1 шт. – 450,00 грн., шафа 1 шт. – 2400,00 грн., 

шафа навісна – 3275,00 грн., тумба 1 шт. – 960,00 грн./, 

- КЕКВ 2230 – 1912,40 грн. продукти харчування,  

- КЕКВ 3110- 16900,00 грн. /гірка дитяча – 1900,00 грн., гірка – 10000,00 

грн./ 

Загальноосвітні школи міста та Глинянський філія Барського ліцею №2 (І 

ступеня – ДНЗ) КПКВКМБ 0111020 – 634040,45 грн.  

-КЕКВ 2210 -71250,78 грн. /столи, стільці учнівські, принтер, картини, ігрові 

набори «ЛЕГО», пісок, карнизи та куліси на сцену/,  

- КЕКВ 2230 – 578,16 грн. продукти харчування, 

-  КЕКВ 3110 – 562211,51 /книги – 200617,31 грн., обладнання для оснащення 

кабінету математики Барського ліцею №2 переданого безкоштовно КО «Центр 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення заколів освіти області в 

сумі 361594,20 грн./ . 

 

 

Охорона здоров’я 

Обсяг видатків на охорону здоров’я затверджений в сумі 14989,3 тис. грн., з 

них доведена медична субвенція з державного бюджету 12689,3 тис. грн. та 

дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2300,0 тис. грн. 

Видатки спрямовані як субвенція до районного бюджету. Зазначені кошти 

направляються на утримання закладів охорони здоров’я.  

 

По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», в бюджеті 

Барської міської ОТГ передбачено видатків на суму 300000,00 грн. на 

відшкодування вартості путівок під «Комплексну програму оздоровлення та 

відпочинку дітей та молоді в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна».  

Уточнене призначення становить 199360,00 грн. Кошти в сумі 100640,0 грн. 

передані як інша субвенція до районного бюджету для КУ ДЮСШ «Колос» на 

придбання путівок на оздоровлення учнів спортивної школи. 

Касові видатки становлять – 199319,00 грн. Оздоровлено 99 дітей. 
 

По КТКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг і природного газу» на компенсаційні виплати Барському 

УТОСу під програму «По наданню часткової компенсації вартості житлово-

комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп на 2012-2018 рр.» в сумі 40000,00 

грн. 

Касові видатки –40000,00 грн. 

 

По КТКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 



спрямованість» передбачено – 200000,00 тис. грн., уточнене призначення по 

загальному фонду – 220940,00 грн., по спеціальному фонду бюджету розвитку – 

79060,00 грн.: 

- Барській районній спілці ветеранів війни Афганістану під «Програму 

використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Барській районній 

спілці ветеранів війни в Афганістані «Воїнів – інтернаціоналістів» на 2018 рік» в 

сумі 50000,00 грн. 

Касові видатки – 50000,00 грн. 

- Раді Барської районної організації ветеранів України під «Програму 

використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Барській районній 

організації ветеранів України на 2018 рік» в сумі – 50000,00 грн. 

Касові видатки – 50000,00 грн. 

- ГО «Учасників бойових дій Барського району» під «Програму використання 

коштів фінансової підтримки громадської організації «Учасники бойових дій 

Барського району» в сумі 50000,00 грн.  

Касові видатки – 50000,00 грн. 

- ГО «Барській районній організації «Союз Чорнобиль України» під програму 

використання коштів фінансової допомоги з бюджету Барської міської об’єднаної 

територіальної громади Громадській організації «Союз Чорнобиль України» 

Барського району на 2018 рік в сумі 150000,00 грн., з них: 

- 70940,00 грн. по загальному фонду. 

- 79060,00 грн. по спеціальному фонду. 

 

Касові видатки загального фонду становлять 70940,00 грн. з них:  

- 35000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги ліквідаторам Чорнобильської 

катастрофи, 

-  35940,00 грн. на облаштування місця встановлення пам’ятного знаку 

учасникам Чорнобильської катастрофи м. Бар; 

Касові видатки спеціального фонду становлять 79060,00 грн.: 

- 15000,00 грн. для придбання комп’ютерної техніки /комп’ютер, принтер 3в1/; 

- 14060,00 грн. встановлення пам’ятного знаку учасникам Чорнобильської 

катастрофи м. Бар; 

- 50000,00 грн. як співфінансування встановлення пам’ятного знаку учасникам 

Чорнобильської катастрофи м. Бар з районного бюджету;  

 

 

Соціальний захист населення 

По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення», передбачено видатків у сумі 

860000,00 тис. грн., по загальному фонду 800000,00 грн., по спеціальному – 60000,00 

грн., уточнене призначення загальний фонд становить 855353,00 грн.. Кошти 

спрямовані на: 

- утримання «КЗ Барського міського центру соціально – психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» в сумі 

555353,00 грн. по загальному фонду. 

Касові видатки – 540800,00 грн., що спрямовані на виплату заробітної плати та 

енергоносіїв та 14553,00 грн., з яких 10000,00 грн. на оплату гарячого харчування 



дітей та молоді денного перебування, 4553,00 грн. на організацію проведення 

десятирічного ювілею створення центру. 

- забезпечення матеріальної бази КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» в сумі 

300000,00 грн. 

Касові видатки складають 300000,00 грн., придбані матеріали для ремонту, 

м’який та спортивний інвентар, меблі. 

 

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення», видатки затверджено в сумі 300000,00 грн., уточнене 

призначення – 464000 грн., з них: 

- на лікування – 333000,00 грн.; 

- на поховання – 24500,00 грн.;  

- на матеріальну допомогу учасникам АТО, сім’ям учасників АТО на 

вирішення соціально - побутових потреб – 100000,00 грн. 

- 6500,00 грн. матеріальна допомога батькам, діти яких хворі на ДЦП. 

Касові видатки – 452702,98 грн. 

- на лікування – 321702,98 грн.; 

- на поховання – 24500,00 грн.;  

- на матеріальну допомогу учасникам АТО, сім’ям учасників АТО на 

вирішення соціально - побутових потреб – 100000,00 грн. 

- 6500,00 грн. матеріальна допомога батькам, діти яких хворі на ДЦП. 

 

Культура і мистецтво. 

Обсяг видатків бюджету на утримання галузі культури і мистецтва на 2018 рік 

становить 1630212,00 грн. 

Уточнене призначення становить 1880119,00 грн. 

З бюджету Барської міської ОТГ здійснюється фінансування бібліотеки та 

клубу с. Антонівка, а також КЗ «Барська районна бібліотека». 

 

По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 
По бібліотеці с. Антонівка видатки на заробітну плату з нарахуванням 

заплановано в сумі 33525,00 грн., по спеціальному фонду уточнене призначення 

становить 1500,00 грн. на підписку періодичних видань та поповнення бібліотечного 

фонду. 

Касові видатки по загальному фонду –25254,08 грн. на заробітну плату з 

нарахуванням, по спеціальному фонду – 964,01 грн. підписка періодичних видань.  

 

По КЗ «Барська районна бібліотека» уточнені призначення становить 

1478422,00 грн. по загальному фонду та 43100,00 грн. по спеціальному на підписку 

періодичних видань та поповнення бібліотечного фонду  

Касові видатки загального фонду – 1474829,09 грн. З них на заробітну плату з 

нарахуванням – 1343820,59 грн., енергоносії – 86431,00 грн., інші видатки – 

44577,41 грн. Спеціальний фонд касові видатки – 43079,67 грн.  

 

Отримано грантів та дарунків на суму 
По КПКВКМБ 0114030 – 3251,50 грн. (КЕКВ 3110 бібліотека с.Глинянка  

книги.)  

 



По КПКВКМБ 0114082 - 141631,00 грн. отримано грантові кошти від 

«Українського культурного фонду» на реалізацію культурного проекту 

«Відродження традицій Барської кераміки»: 

КЕКВ 2111 – 32500,00 грн., 

КЕКВ 2120 – 7150,00 грн., 

КЕКВ 2240 – 101981,00 грн. 

Касові видатки – 141631,00 грн. 

 

 

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано з 

урахуванням змін 96935,00 грн., на заробітну плату з нарахуванням 93765,00 грн., на 

енергоносії – 2000,00 грн.., на відрядження – 1020,00 грн. 

Касові видатки – 95872,98 грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням та 

93114,48 грн., оплата електроенергії -1741,50 грн., оплата відрядження – 1017,00 

грн.. 

 По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

передбачено видатки в сумі 200000,00 грн. «Програма культурно-масових заходів 

міста на 2018 рік» на проведення заходів по відзначенню державних та професійних 

свят.  

Уточнене призначення на 2018 рік – 273337,00 грн.  

В т.ч. кошти в сумі 50000,00 грн. були спрямовані для ГО «Актив.Бар» як 

співфінансування для проведення рок-фестивалю «БарРокКо». 

 



Перелік заходів на які передбачено кошти : 
Місяць Визначна подія Заплановані 

кошти, грн. 

Призначення коштів КЕКВ 

Січень  

 

День Соборності  

України 

 Відзначення 99-ї 

річниці бою під 

Крутами 

 

 

 

4500,00 Придбання вінка –  

1000.00 
 

Придбання грамот, 

вітальних листівок, 

рамки А 4 – 1500,00 
 

Придбання живих  

квітів, корзин з живих 

квітів – 2000,00 

 

2210 

 

 

2210 

 

 

2210 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

День вшанування 

учасників бойових дій 

на території інших 

держав 

Відзначення знакових 

подій, пов’язаних з 

Революцією Гідності 

Роковини масового 

розстрілу активістів 

Майдану 

Організація та 

проведення свята 

«Щедра масляна» 

 

8500,00 Придбання грамот, 

рамки А 4 – 1500,00 

Придбання живих  

квітів – 1500,00 

Встановлення 

бігбордів – 5500,00 

2210 

 

2210 

 

2240 

Березень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкові заходи та 

урочистості з нагоди 

Міжнародного 

жіночого дня 

Річниця визволення 

району від німецько-

фашистських 

загарбників 

До Дня народження 

Т.Г.Шевченка 

Відзначення 

професійних свят  

День землевпорядника 

День працівників ЖКГ 

 

5500,00 

 

 

 

3000,00 

 

 

 

1000,00 

 

2000,00 

 

Придбання грамот, 

вітальних листівок – 

1500,00 

Придбання живих 

квітів – 2200,00 

Придбання живих 

квітів та корзин –  

1900,00 

Придбання вінків –  

1100,00 

Придбання живих 

квітів та корзин –  

1500,00 

Придбання грамот, 

Рамок А 4 – 300,00 

Придбання живих 

квітів – 1700,00 

 

 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

 

 День пам’яті 

Чорнобильської 

Трагедії – 29-та 

річниця 

Відзначення 

пам’ятних дат 

 

3500,00 

 

 

 

 

1500,00 

Придбання грамот, 

рамки А 4 – 1900,00 

Придбання живих 

квітів – 2200,00 

 

Придбання пам’ятних 

адрес – 300,00 

Придбання живих 

квітів – 600,00 

2210 

 

2210 

 

 

2210 

 

2210 



Травень 

 

 

 

 

 

День пам’яті та 

примирення 

Святкові урочистості 

до Дня Перемоги  

Свято «До тебе серцем 

пригорнусь» з нагоди 

відзначення Дня 

Матері 

Відзначення 

професійних свят та 

пам’ятних дат 

Всеукраїнський день 

працівників культури та 

аматорів народного 

мистецтва 

14000,00 

 

 

8500,00 

Придбання живих 

квітів та корзин, 

гірлянд – 4000,00 

Придбання 

сувенірів – 4000,00 

Вінки – 1000,00 
 

Придбання грамот, 

вітальних листівок, 

рамки А 4 – 2200,00 

Встановлення 

бігбордів – 8500,00 

Грамоти, рамки А 4 – 

1200,00 

Придбання живих 

квітів – 1300,00 

 

2210 

 

 

2210 

 

 

 

2210 

 
 

2240 

 

2210 

 

2210 

 

Червень 

 

Заходи з нагоди 

Міжнародного Дня 

захисту дітей  

День Конституції 

День Скорботи і 

вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 

Святкові заходи до 

Дня молоді: відкритий 

конкурс 

танцювальних 

колективів «Магія 

танцю» 

Відзначення 

професійних свят : 

День журналіста 

України 

День медичного 

працівника 

8000,00 

 

 

3500,00 

5000,00 

 

 

4000,00 

Грамоти, 

рамка А 4 – 1500,00 

Придбання живих 

квітів – 1500,00 

Встановлення 

бігбордів – 7500,00 

Вінки – 1000,00 

 

Придбання живих 

квітів – 2000,00 

Грамоти – 1200,00 

Придбання живих 

квітів – 3100,00 

Грамоти – 1300,00 
 

Придбання живих 

квітів – 1000,00 

2210 

 

2210 

 

2240 

 

2210 

 

2210 

 

2210 

 

2210 

2210 

 

2210 

Липень  

 

 

Відзначення 

професійних свят:  

День бухгалтера 

Відзначення  

пам’ятних дат 

 

Рок-фестиваль 

«БарРокКо» 

1500,00 

 

 

500,00 

 

 

50000,00 

Грамоти,  

рамка А 4 – 900,00 

Придбання живих 

квітів - 600,00 

Придбання живих 

квітів – 500,00 

Співфінансування 

фестивалю 

2210 

 

2210 

 

2210 

 

2610 



Серпень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Незалежності 

України 

День Державного 

Прапора України 

Відзначення 

професійних свят  
День підприємця 

 

25500,00 

 

3500,00 

Вінки – 1500,00 

Придбання живих 

квітів, корзин з живих 

квітів - 3500,00 

Встановлення 

бігбордів – 9200,00 

Грамоти, рамка А 4 – 

2500,00 

Сувеніри – 2500,00 

Придбання грамот – 

2300,00 

Придбання живих 

квітів – 2200,00 

2210 

2210 

 

 

2240 

 

2210 

 

2210 

 

 

2210 

Вересень 

 

Організація заходів 

присвячених Дню 

знань 

Організація заходів 

присвячених Дню 

міста Бар 

Відзначення Дня 

вихователя та 

працівників 

дошкільних закладів 

Свято Віри, Надії, 

Любові «Місто, в 

якому живе любов» 

 

3500,00 

 

 

36537, 00 

 

 

3500,00 

 

 

 

26300,00 

Придбання грамот, 

подяк, рамки А -4 

 - 1000,00 

Придбання живих 

квітів – 2337,00 

Придбання живих 

квітів – 3000,00 

Вінки – 1500,00 

Грамоти, подяки, 

рамка А4 – 4000,00 

Придбання живих 

квітів - 5000,00 

Грамоти, подяки, 

рамка А4 – 2000,00 

Сувенірна продукція – 

5700,00 грн.  

Бігборди – 3300,00 

Афіші – 1000,00 

Призи - 9500,00 

Оренда костюмів – 

4000,00 грн. 

Проживання та 

харчування офіційних 

делегацій – 17500,00 

Транспортні витрати – 

10000,00 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

2210 

2210 

 

2210 

 

2210 

 

2210 

 

2240 

 

2210 

2240 

 

2240 

 

 

2240 



Жовтень  

 

Визволення України 

від німецько-

фашистських 

загарбників  

День Захисника 

України 

Відзначення 

професійних свят: 

День вчителя 

Фестиваль APPLE 

BAR 

2000,00 

 

 

 

3500,00 

 

3000,00 

 

 

20800,00 

Вінки – 1000,00 

Придбання живих 

квітів, корзин – 

1500,00 

Сувеніри для ветеранів 

ВВВ – 2000,00 

Придбання грамот, 

вітальних листівок  – 

600,00 

Бігборди – 2800,00 

Придбання живих 

квітів – 2700,00 

Оренда сцени – 

7000,00 

Придбання  

сувенірів – 5700,00 

Придбання живих 

квітів – 3000,00 

Грамоти, рамки А4 -

3000,00 

2210 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

 

2240 

2210 

 

2240 

 

2210 

 

2210 

 

2210 

 

Листопад  

 

День пам’яті жертв 

голодоморів та 

політичних репресій 

День Гідності та 

Свободи  

2000,00 Придбання вінків, 

лампадок, свічок, 

траурних стрічок, 

композицій з живих 

квітів – 2200,00 

Придбання живих 

квітів – 700,00 

Придбання вінків -

600,00 

Грамоти, подяки -     

1000,00 

Бігборди – 3200,00 

2210 

 

 

5700,00  

 

2210 

 

2210 

 

 

 

2240 

Грудень  

 

 

 

 

Заходи до 

міжнародного Дня 

інвалідів  

День місцевого 

самоврядування 

Проведення 

благодійної акції 

«Янголята Миколая» 

присвячений Дню 

Св.Миколая 

Конкурс на кращу 

новорічну іграшку, 

передноворічний 

ярмарок 

Свято зустрічі Нового 

року «Новорічна ніч 

казкова» 

2000,00 

 

 

3500,00 

 

4000,00 

 

 

 

 

3000,00 

 

 

 

7800,00 

Грамоти – 1500,00 

Квіти – 2500,00 

Грамоти , квіти -  

2000,00 

Встановлення 

бігбордів – 2800,00 

 

Подарунки – 3500,00 

Подарунки – 2000,00 

Подарунки – 6000,00 

2210 

2210 

2210 

 

2240 

 

 

2210 

2210 

2210 

 Всього: 273337,00 

з них: 
142037,00 

81300,00 

50000,00 
 

  

 
2210 

2240 

2610 

 

 



Касові видатки становлять 243643,72 грн. 

По КЕКВ 2210 – 137494,47 грн., придбані грамоти, квіти, призи, кубки, 

блокноти, листівки, сувенірна продукція, подарункові набори. 

По КЕКВ 2240 – 56149,25 грн. – поклейка бігбордів, за послуги харчування та 

проживання офіційних делегацій, учасників рок фестивалю «БарРокКо», оренда 

сцени, костюмів, транспортні витрати.   

Фінансування ГО «Актив.Бар» по КЕКВ 2610 – 50000,00 грн. 

              

                                        

Фізична культура і спорт. 
 

По КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» уточнене 

призначення на 2018 рік становить 70000,00 грн.: 

- для СК «Ферум»  30000,00 грн., а саме - 15000,00 грн. на придбання та 

облаштування вікон та дверей в орендованому приміщенні Барської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 та  15000,00 грн. для участі в міжнародних змаганнях з пауерліфтингу в складі 

збірної команди України КМСУ Костюка Артема. Касові видатки – 30000,00 грн.  

- 40000,00 грн. для виплати грошової винагороди учасникам та тренерам 

паралімпіади в 2018 році. Касові видатки – 40000,00 грн.; 

 

По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства»  

Уточнене призначення видатків по КВУ ВКГ «Барводоканал» 1300000,00 грн.: 

-30000,00 грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту трубопроводів 

водогону по вулицях Шпаковича, Стельмаха, Кооперативна, Підвальна, 

Б.Хмельницького; 

-100000,00 грн. на придбання матеріалів по ремонту каналізаційної мережі по 

вул. Б.Хмельницького. 

Касові видатки за 2018 рік по КВУ ВКГ «Барводоканал» становлять 129997,36 

грн. 

 

По КПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства», уточнене призначення 20000,00 

грн. для ОСББ «Оберіг 72», як спів фінансування по програмі підтримки ОСББ, 

профінансовано в повному обсязі. 

 

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», в 

бюджеті затверджено видатків в сумі 4273951,00 грн. Уточнене призначення – 

5862817,00 грн., з них  

по КП «Бар-благоустрій» - 5706413,00 грн.: 

- на благоустрій міста – 5630413,00 грн. /в т.ч. на оплату громадських 

робіт 20000,00 грн./ 

- 30000,00 грн. для встановлення дитячих майданчиків 

- 30000,00 грн. на ремонт ліфтів; 

- на притулок для тварин – 16000,00 грн. 

Касові видатки на звітну дату 5703761,27 грн.:  

- 127226,18 грн. – озеленення; 



- 571836,46 грн. – вуличне освітлення; 

- 57415,02 грн. – догляд за пам’ятниками /поточний  ремонт освітлення 

пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям Барського району на площі 

Пам’яті в м.Бар/ 

- 321397,56 грн. – догляд за кладовищами; 

- 2822668,92 грн. – санітарна очистка населених пунктів, утримання 

сміттєзвалищ та ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивезення ТПВ; 

- 216626,82 грн. утримання міської вбиральні;  

- 108926,56 грн. – утримання притулку для тварин; 

- 30000,00 грн. – придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків; 

- 30000,00 грн. – ремонт ліфтів; 

- 33973,49 грн. – матеріали для приведення систем обліку електроенергії у 

відповідність до вимог НТД; 

- 9504,00 грн. придбання засобів для дезінфекції; 

- 6771,07 грн. – оплата громадських робіт; 

- 50000,00 грн. – облаштування території виїзної торгівлі; 

- 1317415,19 грн. – інші видатки пов’язані з благоустроєм, вивезенням 

ТВП, санітарною очисткою, тощо. 

 

по Барській міській раді призначення складають 156404,00 грн.: 

Касові видатки за 2018 рік становлять 156402,33 грн.: 

- 50000,00 грн. на придбання плитки тротуарної для облаштування 

території  виїзної торгівлі по вул. Галицьких вояків 7/2 м. Бар; 

- 106402,33 грн. на поточний ремонт покриття території  виїзної торгівлі 

по вул. Галицьких вояків 7/2 м. Бар. 

 

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою», затверджено 

видатки в сумі 200000,00 грн., уточнене призначення на 2018 рік становить – 

54200,00 грн. 

Касові видатки становлять – 54200,00 грн.: 

- 1200,00 грн. оплата послуг з оцінки земельної ділянки в м. Бар, вул. 

Гагаріна; 

- 35000,00 грн. оплата виготовлення проекту щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки; 

- 9000,00 грн. виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із зміною цільового призначення м. Бар, вул. 

Арсенальна; 

- 5500,00 грн. за виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки м. Бар, вул. Арсенальна; 

- 3500,00 грн. оцінка земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення м. Бар, вул. Гагаріна. 

 

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при 

плануванні бюджету затверджено видатки: 

- по загальному фонду в сумі 773163,00 грн., уточнене призначення 

становить – 2260163,00 грн. на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та 

тротуарів.  



Касові видатки – 2257461,94 грн.; 

- по спеціальному фонду - в сумі 2272000,00 грн., уточнене призначення 

становить – 1521986,00 грн. на виконання робіт по капітальному ремонту 

дорожнього покриття по вул. Дорошенка від перехрестя з вул. Чернишевського до 

перехрестя з вул. Героїв Майдану та капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Чернишевського від перехрестя з вул.Європейська до перехр. з вул.Дорошенка 

(друга черга) в м.Бар. 

Касові видатки – 1521929,97 грн. 

 

По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» уточнене призначення становить 29494,00 грн., в тому числі на 

сплату членських внесків в Асоціацію «Енергоефективні міста України» - 11000,00 

грн., ВАОМС «Асоціація міст України» - 6494,00 грн., в Асоціацію ОТГ - 12000,00 

грн.  

Касові видатки становлять 29494,00 грн. 

 

По КПКВКМБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку» затверджено видатків в сумі 400000,00 грн., на фінансування КЗ 

«Муніципальна варта» Барської міської ради на виконання «Програми діяльності 

комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» на 2018 рік». 

Касові видатки становлять 400000,00 грн. 

 

 

По КПКВКМБ 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» 

передбачено видатки під «Програму діяльності редакції газети «Барчани» Барської 

міської ради на І півріччя 2018 року в сумі 150000,00 грн. 

Штатна чисельність складає 5,5 одиниць, в т.ч. редакційного персоналу – 4,5 

одиниць, іншого персоналу – 1 одиниця. 

Касові видатки проведені на суму – 146032,57 грн. 

 

По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд», відповідно до постанови КМ 

України від 29.03.2002 року № 415 «Про затвердження порядку використання 

коштів резервного фонду бюджету» в бюджеті ОТГ на 2018 рік передбачено кошти 

в сумі 440000,00 грн., зняття призначень відбулось за рахунок внесення змін до 

бюджету в грудні місяці 34 сесією Барської міської ради 8 скликання від 18.12.2018 

р. шляхом перерозподілу видатків на нагальні потреби громади. 



 

Спеціальний фонд, бюджет розвитку міського бюджету. 
 

Бюджет розвитку міського бюджету сформовано за рахунок доходів коштів 

спеціально фонду, що відносяться до бюджету розвитку в сумі 230000,00 грн. та 

коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку 4919525,00 грн., 

та становить 5149525,00 грн. 

Уточнене призначення становить 8999833,18 грн., зміни відбулись за рахунок 

направлення вільного залишку та розподілу додаткових надходжень загального 

фонду, як кошти передані. 

По КПКВКМБ 0117310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території»,передбачено видатки на 2018 рік в сумі 910976,00 грн., з яких: 

- 607946,00 грн. по КП «Бар-благоустрій», у тому числі 354900,00 грн. 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» на реконструкцію зовнішнього 

освітлення в селах Антонівка, Глинянка, Широке на реконструкцію освітлення. 

Касові видатки становлять 594351,76 грн., у тому числі 354900,00 грн. за 

рахунок субвенції, 87801,76 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету на 

реконструкцію зовнішнього освітлення в селах Антонівка, Глинянка, Широке та 

151650 грн. за реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць в м.Бар.  

- 299000,00 грн. по БКВУВКГ «Барводоканал» на виготовлення ПКД по 

реконструкції очисних споруд. Касові видатки – 298999,45 грн. 

 

По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

передбачено видатків в сумі 1742741,00 грн., уточнене призначення складає 

1742741,00 грн. на виконання робіт: 

- «Реконструкції з заміною покрівлі та перекриття будівлі навчального корпусу 

початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3, по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар», 

-  «Реконструкція системи опалення будівлі навчального корпусу початкових 

класів ЗОШ №3 по вул.Героїв Майдану,1 в м.Бар», 

- «Капітальний ремонт підлоги навчального корпусу початкових класів ЗОШ 

№3 по вул.Героїв Майдану,1 в м.Бар», 

- «Технічне обстеження будівлі, виготовлення ПКД та експертиза ПКД по 

«Капітальному ремонту будівлі з використанням енергоефективних технологій із 

утеплення огороджуючих конструкцій та заміною перекриття Барської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 по вул. Соборна, 20/2 в м. Бар Вінницької обл.» 

Уточнене призначення в сумі 864241,00 грн. Касові видатки – 673855,60 грн. 

- по «Реконструкція будівлі ДНЗ №1 /заміна вікон, дверей, утеплення фасадів/ в 

сумі 878500,00 грн. Касові видатки – 817936,29 грн. 

 

По КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту» передбачено видатків при формуванні бюджету 40000,00 грн., 

уточнене призначення становить – 65000,00 грн. на «Виготовлення ПКД по 

капітальному ремонту спортивного комплексу по вул. Врублевського 35, м. Бар». 

Касові видатки – 34348,00 грн. 
 



По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності» передбачено видатків в сумі 

955000,00 грн., уточнене призначення складає 22754,00 грн.,з яких: 

-  на виготовлення ПКД та виконання робіт по «Реконструкції та розширення 

кладовища». 

Касові видатки – 22754,00 грн. 

 

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)», передбачено видатки в сумі 300000,00 

грн., уточнене призначення становить 136754,00 грн., кошти заплановані на 

виготовлення містобудівної документації, а саме виготовлення генерального плану 

забудови міста Бар, виготовлення історико - архітектурного опорного плану м. Бар. 

Касові видатки становлять 136753,96 грн. 

 

 

По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

передбачено видатки в сумі 100000,00 грн., з яких: 

- 1000000,00 грн. по КП «Бар-благоустрій» відповідно до «Субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»: 

1) на проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми квартирного житлового 

будинку по вул. Бони Сфорци, 76 м. Бар Вінницької області в сумі 416777,41 

грн. Касові видатки – 416777,41 грн. 

2)  «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..   

Касові видатки 1 000 000,00 грн. 

 

 

По КПКВКМБ 0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» 

уточнене призначення становить 588414,00 грн. відповідно до «Субвенції з 

місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту 

і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» по КП «Бар-благоустрій» на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Дорошенка (від перехр. з вул. Чернишевського до 

перехр. з вул. Героїв Майдану). 

Касові видатки становлять 588414,00 грн. 

 

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання”  затверджено з урахуванням змін видатки в сумі 737227,00 грн., з 

них:  

- по КП«Бар-благоустрій» 515638,00 грн., з них 76800,00 грн. для придбання 

щіпорізу; 6800,00 грн. для придбання карданного валу для подрібнювача гілок; 

52000,00 грн. на придбання матриці до преса для виготовлення тротуарної плитки; 

20000,00 грн. на придбання приладу для миття сміттєвозів та баків; 350000,00 грн. 



для придбання контейнерів для ТПВ, на придбання станка плитко різа «Форте» - 

11500,00 грн..  

Касові видатки становлять 515638,00 грн.: 

- 76800,00 грн. придбано щипоріз; 

- 6600,00 грн. - карданний вал для подрібнювача гілок; 

- 20000,00 грн. - прилад для миття сміттєвозів та баків; 

- 349238,00 грн. - контейнери для ТПВ; 

 - 51500,00 грн. – прес-форма для вібропресу БП-110 /матриця/; 

- 11500,00 грн. - придбання станка плитко різа «Форте». 

- по КП «Барводоканал» 190600,00 грн. для придбання високотехнологічного 

енергозберігаючого обладнання /придбання моторів та насосів/. Профінансовано в 

повному обсязі. 

- по КЗ Центр реабілітації «Еверест» 30989,00 грн. на фотокамери, телевізора. 

На звітну дату касові видатки 30989,00 грн.. 

- по ГО «Союз Чорнобиль» Барського району уточнені призначення становлять 

79060,00 грн. На звітну дату касові видатки – 79060,00 грн. Придбано пам’ятник для 

встановлення учасникам Чорнобильської катастрофи м. Бар 

 

По КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» уточнено видатків – 

232175,70,00 грн.  

Кошти заплановано по КП«Бар-благоустрій» на придбання матеріалу та 

виконання робіт по висипки доріг місцевого значення в с. Антонівка, Глинянка, 

Широке (0,40 фракція). 

Касові видатки – 232175,70 грн.  

 

По КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища», уточнене призначення на 2018 рік по КП«Бар-

благоустрій» становить 10000,00 грн., які направлено на поточні видатки на 

прибирання стихійних сміттєзвалищ на території ОТГ. 

Касові видатки на звітну дату становлять 10000,00 грн.  

 

По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» уточнене призначення на 2018 рік по спеціальному фонду  

становить 72478,00 грн.: 

Касові видатки – 72478,00 грн. по Барській міській раді за експертизу проекту 

будівництва та реконструкції «ПКД Очистка ставка від мулових наносів в м. Бар 

Вінницької області». 

 

По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

Загальний фонд 

Передбачено іншої субвенції в сумі 2531766,00 грн. на районний бюджет, 

уточнене призначення становить 3214412,00 грн., а саме: 

- 93,0 тис. грн. на поточні видатки КУ «Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» для забезпечення ліками хворих на 



гіпертонічну хворобу громадян Барської міської об’єднаної територіальної 

громади; 

- 950,850 тис. грн. для фінансування комунальної установи «Територіальний 

центр соціального обслуговування Барського району» на виплату заробітної 

плати з нарахуванням; 

- 78,836 тис. грн. для оплати видатків на утримання фахівця із соціальної 

роботи Барського РЦ СССДМ в 2018 році; 

- 5,0 тис. грн. на поточні видатки КУ «Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» для придбання медичного обладнання 

для ФАП с. Антонівка; 

- 50,0 тис. грн. для КУ «Барська районна лікарня» для поточного ремонту 

вбиральні в приміщені поліклініки; 

- 550,0 тис. грн. для КУ «Барська районна лікарня», а саме: 150000,00 грн. /Сто 

п’ятдесят тисяч грн. 00 коп./ на придбання предметів, матеріалів, 200000,00 

грн. /Двісті тисяч грн. 00 коп./ на придбання медикаментів, 200000,00 грн. 

/Двісті тисяч грн. 00 коп./ на продукти харчування;  

- 300,0 грн. на поточні видатки КУ «Барський районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» для відшкодування витрат пов’язаних 

з відпуском медикаментів хворих пільгових категорій; 

- 190,0 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на виконання 

Постанови КМУ від 29.04.2004р. №558 «Забезпечення соціальними послугами 

громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами»; 

- 38,430 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на 

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автотранспорту та на транспортне обслуговування; 

- 3,0 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на 

відшкодування витрат на поховання; 

- 25,440 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на 

відшкодування витрат на пільговий проїзд залізничним транспортом; 

- 116,100 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на 

відшкодування витрат на пільги з послугу зв’язку; 

- 4,8 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на виплату 

грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для компенсації за 

пільговий проїзд; 

- 60,0 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на пільгове 

медичне обслуговування та зубопротезування для учасників ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС; 

- 2,0 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на пільговий 

проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

- 9,310 тис. грн. на Управління соціальної політики Барської РДА на грошову 

виплату вдовам учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

- 55,0 тис. грн. на виконання угоди між бюджетом ОТГ та районним на надання 

фінансової підтримки КУ «Барський трудовий архів» 

- 100,0 тис. грн. на КУ «Барський районний МЦПМСД» для придбання 

медичної інформаційної системи «МедЕйр»; 

- 40,0 тис. грн. для Барської ДЮСШ «Колос» на проведення турніру «Кубок 

Бару» з міні-футболу та баскетболу; 



- 10,0 тис. грн. для КУ «Барський районний МЦПМСД» для придбання офісної 

техніки; 

- 35,2 тис. грн. на КУ «Барська районна лікарня» для матеріально-технічного 

забезпечення для педіатричного відділення; 

- 100,64 тис. грн. для Барської ДЮСШ «Колос» для придбання путівок на 

оздоровлення дітей; 

- 60,0 тис. грн. на співфінансування проведення заходів до Дня Незалежності 

України; 

- 200,0 тис. грн. на оплату праці з нарахуванням (прострочена) працівникам 

центру за червень місяць; 

- 10,0 тис. грн. для КНП «Барський районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Барського району на утримання ФАП с. 

Антонівка; 

- 20,0 тис. грн. для придбання товарно-матеріальних цінностей по закладах 

охорони здоров’я /сертифікати/ для КНУ «Барський районний МЦПМСД»; 

- 20,0 тис. грн. для КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» для 

забезпечення реалізації законного права пільговій категорії мешканців міста 

Бар на проведення безкоштовного зубопротезування; 

- 30,0 тис. грн. для Барського районного відділу освіти для співфінансування 

оплати праці працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Барської районної ради Вінницької області» з 1 вересня по 31 грудня 

2018 року. 

- 36,806 тис. грн. для Управління соціальної політики Барської РДА для виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що 

потребують постійного стороннього догляду згідно Постанови КМУ №558 від 

29.04.2004р 

 

Уточнене призначення іншої субвенції на обласний бюджет становить 

20000,00 грн. на матеріальне заохочення медичного працівника для Барського 

учбово-виробничого підприємства УТОС. 

 

Спеціальний фонд : 

Передбачено іншої субвенції в сумі 100000,00 грн. на районний бюджет, 

уточнене призначення становить 216800,00 грн., а саме: 

- 100,0 тис. грн. для КУ «Барська районна лікарня» для виготовлення ПКД по 

капітальному ремонту приміщені поліклініки; 

- 15,0 тис. грн. на КУ «Барський районний МЦПМСД» для придбання 

комп’ютерної техніки; 

- 61,8 тис. грн. на КУ «Барська районна лікарня» для матеріально-технічного 

забезпечення для педіатричного відділення; 

- 20,0 тис. грн. для КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» на 

придбання товарно-матеріальних цінностей по закладах охорони здоров’я; 

- 20,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування для КУ «Барська ЦРЛ». 

Касові видатки на звітну дату становлять: 

Загальний фонд – 3194575,23 грн. 

Спеціальний фонд – 213379,21 грн. 

 



 

По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»  
Уточнене призначення на 2018 рік по загальному фонду становить – 55000,00 

грн., з яких: 

- 25000,00 грн. для Барського районного сектору ГУ Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області під Програму поліпшення 

техногенної та пожежної безпеки м. Бар та об’єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м. Бар на 2016-2020 

роки на придбання спеціального (бойового) одягу та спорядження, яке 

використовується безпосередньо для ліквідації надзвичайних ситуацій та 

гасіння пожеж; 

- 30000,00 грн. під Програму «Комплексна програма мобілізації зусиль органів 

місцевого самоврядування Барського відділення Жмеринської об’єднаної  

державної податкової інспекції, інших відомств по забезпеченню надходжень 

до бюджетів усіх рівнів на 2018-2022 року» для придбання комп’ютерної та 

копіювальної техніки, покриття прямих витрат на здійснення функцій з 

адміністрування податків 

Касові видатки – 55000,00 грн.  

 

По спеціальному фонду уточнене призначення становить 200000,00 грн., з яких 

виділено: 

- 200000,00 грн. для Барського відділення Жмеринського відділку поліції ГУНП 

у Вінницькій області на виконання заходів передбачених комплексною 

правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар»/ 

придбання нових службових автомобілів для груп швидкого реагування 

(дольова участь)/; 

Касові видатки – 200000,00 грн. 

 

До районного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я 

затверджено: 

 

По КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету», в сумі 2300000,00 грн. Касові видатки 2300000,00 грн. 

По КПКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції», затверджено в сумі 12689300,00 грн., касові видатки – 12689300,00 грн. 



 

Заборгованість  

 

По загальному фонду бюджету Барської ОТГ дебіторська заборгованість на 

початок звітного року складає  27818,23 грн., на кінець звітного періоду  станом на 

01.01.2019 року 49408,83 грн.  з неї по КЕКВ 2210 – 22059,70 грн. підписка 

періодичних видань, КЕКВ 2270 – 27349,13 грн. Заборгованість виникла по 

нарахованих та не відшкодованих комунальних послугах орендарями  по ЗОШ та 

апарату міської ради. 

 По спеціальному фонду місцевого бюджету дебіторська заборгованість за 

рахунок соціальних субвенцій з державного та обласного бюджетів відсутня. 

По власних надходженнях дебіторська заборгованість на початок звітного року 

складає 105413,78  грн., на кінець звітного періоду 139747,29 грн., яка виникла по 

апарату міської ради та по ЗОШ по нарахованій орендній платі та батьківській платі по 

ДНЗ та музичній школі, яка нарахована в звітному місяці, а сплачується в наступному.   

По видатках дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складає 

74986,13 грн. КЕКВ 3110 – 14986,13 грн. підписка періодичних видань по бібліотеці, 

КЕКВ 3142 – 60000,00 грн., авансовий платіж по  «Реконструкція будівлі ДНЗ №1 

/заміна вікон, дверей, утеплення фасадів/». Станом на 01.01.2019 року – 20948,53 грн., 

КЕКВ 3110 – 20948,53 грн., підписка періодичних видань по бібліотеці. 

Станом на 01.01.2019 року по загальному фонду кредиторська заборгованість 

відсутня.  

По спеціальному фонду  місцевого бюджету кредиторська заборгованість на 

початок звітного періоду 9890,51 грн. на кінець звітного періоду складає 11734,27 грн. 

надійшла орендна плата, підстави для нарахування якої відсутні. 



Фінансування 

У звіті 4.1 "Фінансування загального фонду бюджету" за кодом 208340* 

«Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки» 

відображена сума –  -8525281,79 грн.: 

- передано бюджетом ОТГ до обласного бюджету «Інша субвенція з місцевого 

бюджету» кошти в сумі 20000,00 грн. рішенням 23 сесії 8 скликання від 19.04.2018 

року для Барського учбово-виробничого підприємства УТОС на матеріальне 

заохочення медпрацівника. 

- передано бюджетом ОТГ до районного бюджету «Інша субвенція з місцевого 

бюджету» кошти в сумі 3174575,23 грн. 

- передано бюджетом ОТГ до районного бюджету «Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету» кошти в сумі 2300000,00 грн. 

- передано бюджетом ОТГ до районного бюджету «Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції» кошти в сумі 12688930,73 грн. 
 

- одержано 6616062,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету «Дотація з 

місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету» 

- одержано 1045570,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету субвенцію за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного»  

- одержано 147700,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету «Субвенція з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету». 

- одержано 494600,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету «Субвенція з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету». 

- одержано 225000,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету «Інша 

субвенція з місцевого бюджету» 15 обласний Конкурс проектів розвитку 

територіальної громади на проект «Створення міні-спортзалу з ефектом 

сенсорної кімнати у Барській ЗОШ І-ІІІ ст..№4» 

- одержано 49992,17 грн. бюджетом ОТГ з районного бюджету «Інша субвенція 

з місцевого бюджету» /На придбання товарно-матеріальних цінностей для 

Барській ЗОШ І-ІІІ ст..№4 -30000,00 грн., Барської дитячої музичної школи -

19992,17 грн./ 

- одержано 1000000,00 грн. бюджетом ОТГ з районного бюджету «Субвенція з 

місцевого бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції 

з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року». 

- Одержано 79300,00 грн. бюджетом ОТГ з обласного бюджету «Дотація з 

місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету». 

 

 



 

 

У звіті 4.2 "Фінансування спеціального фонду бюджету" за кодом 208340* 

«Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** інші розрахунки**» 

відображена сума 425034,79 грн. 

- передано бюджетом ОТГ до районного бюджету «Інша субвенція з місцевого 

бюджету» кошти в сумі 213379,21 грн.  

 

- одержано з районного бюджету до бюджету ОТГ «Інша субвенція з місцевого 

бюджету» кошти в сумі 50000,00 грн. 

- одержано з обласного бюджету до бюджету ОТГ «Субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» в сумі 588414,00 грн. 

 

 

 

 

Пояснення розбіжностей по коштах вільного залишку 

 

Розбіжність по коштах вільного залишку за даними казначейської служби та 

даними програмного забезпечення ОТГ станом на 01.01.2018 року відсутня. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Цицюрський А.А. 

 

 

Вик. Начальник фінансового відділу: Ковтун І.М. 


