Барська міська рада
Протокол від _________________р.
засідання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
ПРИСУТНІ члени комісії : _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

2.

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на
2018 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади (надалі Барської міської ОТГ) місцеві податки і збори та Порядки їх справляння на 2018 рік
згідно з додатками 1-6:
1.1) Податок на майно, який складається з:

1.1.1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);
1.1.2) Транспортного податку (Додаток 2);
1.1.3) Плати за землю, в частині земельного податку (Додаток3);
1.2) Єдиний податок (Додаток 4);
1.3) Збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5).
1.4) Туристичний збір (Додаток 6);

2) Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування
в газеті міської ради «Барчани».
3) Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської
ради «Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також
надіслати на адресу Барського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій
області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.

СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки акцизного податку на 2018 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади ставку
акцизного податку на 2018 рік для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади відповідно до підпункту 213.1.9 пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України, в розмірі 5 % від вартості (з податком
на додану вартість), та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.
2) Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
3) Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської
ради «Барчани», оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі
ІНТЕРНЕТ, а також надіслати на адресу Барського відділення Жмеринської ОДПІ
Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
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ВИРІШИЛИ:
4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури на території Барської міської ОТГ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади (надалі - Барської міської ОТГ) , що додається.
2) Рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про
затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м.Бар» вважати таким, що втратило чинність.
3) Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування
в газеті міської ради «Барчани».
4) Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської
ради «Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звільнити на 2017 рік:
6.1) Максимчук Людмилі Олексіївні від плати за харчування сина Максимчука Давида
Володимировича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

6.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств:
6.1) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 180000 грн. на придбання євро
контейнерів для облаштування сміттєвих майданчиків.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.2) НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - гімназія» м.Бара щодо виділення додаткових
коштів в сумі 60000 грн. на закупівлю 50 комплектів парт для учнів перших класів.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.3) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо
виділення додаткових коштів в сумі 100000 грн. на оплату заборгованості за тепло Барської
амбулаторії ЗПСМзаробітну плату .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.4)КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо виділення коштів:
6.4.1) в сумі 130 000 грн. на проведення ремонту внутрішніх приміщень поліклініки;
6.4.2) в сумі 670100 грн. на оплату теплопостачання та електроенергії ;
6.4.3) в сумі 543578 грн. для забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.5) Барської ТПО УТОС щодо виділення коштів 50000 грн. на 3-4 квартал на пільги по сплаті
комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи. близько 11520 грн. в рік. на фінансування 0,3 ставки
медпрацівника Грисюк Н.Ф. та введення даної посади в штат КУ «Барський медичний центр
сімейної медицини» за цільовим призначенням для обслуговування людей на медпункті
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підприємства.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.6) Громадська організація «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» щодо виділення коштів на придбання ліків для
учасників ліквідації на ЧАЕС та осіб, які підпадають до цих категорій.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Підписи комісії _________________________________________________________
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