УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
10 сесія

8 скликання

11.07.2017р.

Початок сесії - 15 год. 20 хв.
Закінчення пленарного засідання - 19 год. 10 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 23 депутат та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Хом’як О.М.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники Барських ДНЗ, Глинянського НВК «ЗОШ І ступеню - ДНЗ» .
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники Барських загальноосвітніх шкіл, Глинянського НВК «ЗОШ І ступеню - ДНЗ», жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 10 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 10 сесії міської ради 8 скликання, запитав щодо
персоналій .
Головуючий запропонував обрати секретарем сесії Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 10 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Педос Ганну Василівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 10 скликання на постійній основі у складі : Мандрики М.І.,
Маковецького С.Г., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати дві з половиною
години без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 10 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах двох з
половиною годин без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу, виключивши наступні пункти з порядку денного :
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- Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури Барської міської ОТГ.
- Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в
населених пунктах Барської міської ОТГ.
- Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бар».
- Про створення комунальної установи «Барський міський центр соціальних послуг».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу, виключивши наступні пункти з порядку денного :
- Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури Барської міської ОТГ.
- Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в
населених пунктах Барської міської ОТГ.
- Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бар».
- Про створення комунальної установи «Барський міський центр соціальних послуг».
Головуючий запропонував внести в порядок денний питання «Про затвердження детального плану
території земельної ділянки між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка в м.Бар».
Головуючий запропонував внести в порядок денний питання «Про внесення змін до рішення 1 сесії
Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017 р. «Про загальну чисельність та структуру апарату
Барської міської ради», уповноваження посадової особи на здійснення контролю за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення» .
Запитання з зали: Які функціональні обов’язки даного спеціаліста - інспектора праці?
Головуючий відповів, що це здійснення контролю за дотриманням закону про працю в торгових точках,
на виробництві та інше.
Депутат Лук Г.І. сказав, що до нового року здійснювати перевірки заборонено.
Головуючий сказав, що є постанова Кабміну , що будуть зніматись мораторії .
Депутат Мельник Н.В. сказала , що така посада є в районі.
Головуючий сказав , що однієї посади недостатньо.
Депутат Гуменюк І.В. запитала : Чи є в постанові про те, що інспектор праці перевірятиме підприємців.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. доповіла, що це передбачено.
Заступник міського голови Кушнір Т.О. назвала номер постанови – 295 від 26.04.2017р. і основні
напрямки діяльності інспектора згідно цієї постанови: дотримання мінімальних гарантій, своєчасні
виплати заробітної плати, тіньова зайнятість .
Погребняк сказав, що ця постанова носить рекомендаційний характер .
Головуючий пропонує розглянути питання «Про затвердження детального плану території земельної
ділянки між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка в м.Бар» під час розгляду питань профільної комісії .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Розглянути питання «Про затвердження детального плану території земельної ділянки між
вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка в м.Бар» під час розгляду питань профільної комісії .
Головуючий виносить на голосування питання щодо включення до порядку денного питання ««Про
внесення змін до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017 р. «Про загальну
чисельність та структуру апарату Барської міської ради», уповноваження посадової особи на здійснення
контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення»».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «5» ( Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А.), проти – «17»( Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М., Лук Г.І.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,Педос Г.В.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В. ), утрималось- «2»( Капиця В.М.,
Олійник Р.Ю.). Рішення не прийнято.
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Головуючий озвучив депутатське звернення депутата Марущак Т.Л. про внесення до порядку денного
питання «Про переведення депутата Марущак Тетяни Леонідівни із складу постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства в склад постійної комісії з питань
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних
відносин».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний додаткове питання: «Про переведення депутата Марущак Тетяни
Леонідівни із складу постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства в склад постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин».
Головуючий озвучив депутатські запити депутата Трачука В.О. :
- Про невиконання рішення 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від 03.11.2016р. щодо надання
дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на виготовлення проектно – кошторисної документації на
капітальний ремонт вулиці Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Європейською
до перехрестя з вулицею Наливайка з облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької
області.
- Про створення комісії для перевірки використання коштів, що виділялись на відновлення житлового
будинку по вул..Бони Сфорци, 76 в м.Бар, що постраждав внаслідок пожежі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний додаткові питання:
- Про невиконання рішення 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від 03.11.2016р. щодо надання
дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на виготовлення проектно – кошторисної документації на
капітальний ремонт вулиці Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Європейською
до перехрестя з вулицею Наливайка з облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької
області.
- Про створення комісії для перевірки використання коштів, що виділялись на відновлення житлового
будинку по вул..Бони Сфорци, 76 в м.Бар, що постраждав внаслідок пожежі.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими змінами..
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
1) Розгляд депутатських запитів та звернень до сесії міської ради.
2) Про внесення змін до рішення 22 сесії Барської міської ради 7 скликання від 16.12.2016 р. «Про
міський бюджет на 2017 рік».
3) Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 р.
4) Про встановлення ставки акцизного податку на 2018 рік.
5) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
6) Про внесення змін до Регламенту роботи Барської міської ради 8 скликання.
7) Про затвердження програми «Безпечне місто».
8) Про створення комунальної установи «Барський міський центр соціальних послуг» - питання
знімається з розгляду.
9) Інформація про матеріально - технічне забезпечення та підготовку до навчального року
загальноосвітніх шкіл Барської міської ОТГ.
10) Про делегування повноважень Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури Барської РДА.
11) Про розгляд депутатського звернення депутата Марущак Т.Л. щодо переведення депутата Марущак
Тетяни Леонідівни із складу постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житловокомунального господарства в склад постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин.
12) Про розгляд депутатського запиту депутата Трачука В.О. щодо невиконання рішення 20 сесії
Барської міської ради 7 скликання від 03.11.2016р. щодо надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»
на виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Григоровичів –
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Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Європейською до перехрестя з вулицею Наливайка з
облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької області.
13) Про розгляд депутатського запиту депутата Трачука В.О. щодо створення комісії для перевірки
використання коштів, які виділялись на відновлення житлового будинку по вул..Бони Сфорци, 76 в
м.Бар, що постраждав внаслідок пожежі.
14) Різне.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

Розгляд питань порядку денного
1.
1.1.

Розгляд депутатських запитів та звернень до сесії міської ради.
СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав три депутатські звернення:
1.1.1) депутатське звернення депутата міської ради Маковецького С.Г. щодо облаштування дитячого
спортивного майданчика по вул..Європейській 17, 19 в м.Бар;
1.1.2) депутатське звернення депутата міської ради Мандрики М.І. щодо придбання та облаштування
дитячого майданчика в районі колишнього цукрового заводу в м.Бар;
1.1.3) звернення групи депутатів в кількості 5 осіб ( Кальман О.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Мандрика М.І., Мельник Н.В. ) про встановлення дитячого ігрового і спортивного майданчиків в
селі Антонівка, біля сільського клубу та виділення коштів для їх придбання за підсумками 1
півріччя.
Депутат Подуфалов В.М. обґрунтував проект рішення.
Депутат Медвецький А.А. запитав про термін розробки та затвердження програми.
Подуфалов В.М. відповів , що до наступної сесії.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Доручити апарату Барської міської ради розробити Програму встановлення дитячих
ігрових та спортивних майданчиків на території Барської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатське звернення депутата Мандрики М.І. про можливість будівництва в
м.Бар дитячого басейну в одному з навчально-виховних закладів.
Депутат Мандрика М.І. сказав, що вважає неповагою до себе, що його звернення розглядались без
його присутності. В нашому місті є КУ «Еверест», благодійна діяльність машинобудівників з певною
категорією дітей. І ввести одну посаду не є накладним для міського бюджету.
Стрельчук Н.О. пояснила деякі аспекти будівництва і використання басейну.
Головуючий пропонує проголосувати за проект рішення профільної комісії :
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Питання не на часі, оскільки вимагає величезних коштів на будівництво і утримання
басейну.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» ( Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.) , проти –
«9»(Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Лук Г.І., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О.), утрималось- «11»(Капиця В.М., Лещенко О.М., Марущак Т.Л., Медвецький
А.А., Мельник Н.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
Головуючий пропонує проголосувати за те, щоб питання зняти на додаткове вивчення.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: питання зняти на додаткове вивчення.
1.3.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата Мандрики М.І. про створення у м.Бар центру медикосоціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Головуючий пропонує проголосувати за проект рішення профільної комісії :
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: На сьогоднішній день немає умов і необхідності для створення в місті Бар центру
медико-соціальної реабілітації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0», проти – «24» (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов
В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.),
утрималось - «0». Рішення не прийнято.
Головуючий пропонує проголосувати за те, щоб питання зняти на додаткове вивчення.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: питання зняти на додаткове вивчення.
Прийшов депутат Венгловський М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 24 депутати та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов
А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Хом’як О.М.

1.4.

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо притулку для безпритульних тварин на депутатський запит депутатів
міської ради Кальмана О.В. та Трачука В.О.
Начальник КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» Ковальов М.Т. надав роз’яснення щодо складання договору і
використання притулку для тварин.
Депутата Кальмана О.В. відповідь задовольнила.

1.5.

СЛУХАЛИ: Інформацію про стан даху і вентиляційних каналів в житловому будинку на майдані
Святого Миколая, 30 в м.Бар на депутатський запит депутата міської ради Кальмана О.В. та
звернення жителів даного будинку.
Начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М. надала інформацію про стан даху і вентиляційних
каналів в житловому будинку на майдані Святого Миколая, 30 в м.Бар, зачитала акт обстеження
даного будинку.
Депутата Кальмана О.В. відповідь задовольнила.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.

2.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально - економічного розвитку Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 років.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2018 років, а саме:
У Розділі І «КП Бар-благоустрій» пункт 3 «Дороги» підпункт «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Гончарна» суму 765000,00 грн. замінити на суму 860941,00 грн.
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2.2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет
на 2017 рік»
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.1, п.2.2.2, п.2.2.3.1 – 2.2.3.8 : за – «одноголосно».
Депутат Трачук В.О. запитав : Який раз ми виділяємо кошти?
Депутат Гуменюк І.В. надала відповідь.
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. надав роз’яснення про виконані роботи та довів до відома
інформацію на що потрібні кошти.
Депутат Хоменко В.В. запитав про фінансування з районного бюджету.
Депутат Мельник Н.В. надала певні роз’яснення з цього приводу, сказала, що бюджет району дуже
обмеженийі є великі проблеми з заробітною платою районних КЗ, але повідомила, що питання буде
розглядатись.
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.4.1: за – «24» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти –
«0», утрималось- «1» (Медвецький А.А.).
Погребняк В.М. розповів, що в області виділено 197 млн.грн. на спорт, із них частково на спортивні
споруди і спортивні майданчики. Для цього потрібно писати грандові проекти, що передбачає мати
наявними ПКД.
Депутат Мандрика М.І. запропонував виділити кошти виготовлення ПКД на один спортмайданчик
для спроби.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала на території ЗОШ №4.
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.4.2: за – «24» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика
М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось- «1» (Маршук М.К.).
Гуменюк І.В. озвучила зміст п. 2.2.4.3 проекту рішення щодо направлення видатків на спеціальний
фонд бюджет розвитку
2.2.4.3) По КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» на
КП «Бар-благоустрій» в сумі 1179873,00 грн., а саме:
2.2.4.3.1)
на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Гончарна (860,941-521,5)
в сумі 339441,00 грн. (спів фінансування до субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ).
2.2.4.3.2)
на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Григоровичів-Барських
(від вул..Врублевського до вул.. Каштанова) в сумі 840432,00 грн.».
Депутат Кальман О.В. запропонував виділити кошти на вибірковий капітальний ремонт вулиці
Чернишевського замість «на капітальний ремонт вул.. Григоровичів-Барських» і проголосувати 2
пункти разом.
Депутат Ковальов М.Т. сказав, що ця дорога «вбита» та перевантажена автотранспортом. Вулиця
Чернишевського розбита на 2 ділянки , а проект є тільки на одну ділянку. Коли буде виготовлений
проект на другу частину, тоді вишукувати кошти на ремонт цілої дороги.
Депутат Мірчук С.В. сказав , що на вулицю Гончарну іде субвенціє , тому про її спів фінансування
потрібно голосувати окремо.
Головуючий ставить на голосування п.2.2.4.3.1 – щодо виділення коштів на капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул..Гончарна в м.Бар в сумі 339441,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.4.3.1: за – «18» (Гуменюк І.В., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
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Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «3»(Венгловський М.К., Кальман О.В., Трачук В.О.), утрималось- «4»
(Гуршал І.В., Капиця В.М., Маршук М.К., Пужаліна Г.В.).
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Гончарна в м.Бар в
сумі 339441,00 грн.
Головуючий ставить на голосування п.2.2.4.3.2 (пропозицію профільної комісії) – щодо виділення
коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Григоровичів-Барських в м.Бар в сумі
840432,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.4.3.2: за – «7» (Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Подуфалов В.М.,
Теплов А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «5» (Венгловський М.К., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Маршук М.К., Трачук В.О.), утрималось- «13» (Гуменюк І.В.,Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Лук Г.І., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г. ). Рішення не прийнято.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала п.2.2.4.3.2 проекту рішення профільної комісії залишити без
змін, зняти залишки коштів з «реконструкції об’їзної дороги» та направити їх «..на вибірковий
капітальний ремонт вул. Чернишевського», добавивши 50 тис.грн., що були заплановані на
виготовлення ПКД будівництва спортивних майданчиків на території ЗОШ №1 та №2.
Депутат Кальман О.В. запропонував кошти в сумі 840432,00 грн. «перенаправити з капітального
ремонту вулиці Григоровичів-Барських на вибірковий капітальний ремонт вулиці Чернишевського, а
залишки коштів «з реконструкції об’їзної дороги перенаправити на капітальний ремонт
вул..Григоровичів – Барських».
Головуючий ставить на голосування пропозицію Кальмана О.В., а саме : Кошти в сумі 840432,00
грн. «перенаправити з вулиці Григоровичів-Барських на вулицю Чернишевського, а залишки коштів «з
об’їзної дороги перенаправити на вул..Григоровичів – Барських».
ГОЛОСУВАЛИ : за – «9» (Венгловський М.К., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Маршук М.К.,
Мельник Н.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О. ), проти – «6» (Маковецький С.Г., Мірчук
С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), утрималось«10» (Гуменюк І.В., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Педос Г.В.,). Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування пропозицію Гуменюк І.В., а саме: п.2.2.4.3.2 проекту рішення
профільної комісії залишити без змін, зняти залишки коштів з «реконструкції об’їзної дороги» та
направити їх «..на вибірковий капітальний ремонт вул. Чернишевського», добавивши 50 тис.грн., що
були заплановані на виготовлення ПКД будівництва спортивних майданчиків на території ЗОШ №1
та №2.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «21» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А. ), проти – «1» (Трачук В.О.), утрималось- «3» (Медвецький А.А.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.).
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.4.4: за – «24» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика
М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос
Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А. Хоменко В.В., Цицюрський А.А.),
проти – «1» (Трачук В.О. ) утрималось - «0».
ГОЛОСУВАЛИ п.2.2.5, п.2.2.6 : за – «одноголосно».
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ВИРІШИЛИ:
2.2.1) Перенести видатки загального фонду :
2.2.1.1) Зняти видатки по КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 20000,00 грн.
2.2.1.2) Зняти видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 14000,00 грн.
2.2.1.3) Направити видатки на КПКВКМБ 0111150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
іншими закладами післядипломної перепідготовки» в сумі 34000,00 грн. (на оплату курсів
післядипломної перепідготовки).
2.2.1.4) Зняти видатки по КПКВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» з КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15000,00 грн.
2.2.1.5) Направити видатки на КПКВКМБ 0118800 «Інша субвенції» по КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» субвенція з міського бюджету
районному бюджету в сумі 15000,00 грн. для КУ «Барський районний медичний центр
первинної медико-санітарної допомоги» на гіпертонію.
2.2.2)

Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 2608980,00 грн.:
По КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» з КП «Бар-благоустрій»
зняти видатки на виготовлення ПКД та виконання робіт по реконструкція об’їзної дороги від
вулиці Цукрового заводу до вулиці Арсенальна в сумі 2608980,00 грн.

2.2.3) Направити видатки на загальний фонд 567678,00 грн.:
2.2.3.1) На КПКВКМБ 0119140 « Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного

середовища» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 201750,00 грн. (з них:
75000,00 грн. - на виконання інженерно-геодезичних вишукувань водойми площею 100 га з
проміром глибини та прибережних ділянок шириною 30 м в м.Бар, 126750,00 грн. – на
виконання робочого проекту «Очистка від мулових наносів ставка в м.Бар»).
2.2.3.2) На КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» кошти в сумі
8400,00 грн. для проведення експертного обстеження ліфтів будинку по вул..Соборна, 23.
2.2.3.3) На КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по КЗ «Барська районна бібліотека» в сумі 130000,00 грн.

2.2.3.4)

2.2.3.5)

2.2.3.6)

2.2.3.7)

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 100000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 22000,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 500,00 грн., КЕКВ
2273 «Оплата електроенергії» - в сумі 7500,00 грн. )
На КПКВКМБ 0114070 «Музеї та виставки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на КЗ «Барський районний історичний музей» в
сумі 7500,00 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 6147,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» - 1353,00 грн.)
На КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» кошти в сумі
42528,00 грн. на придбання сіток для збору вторинної сировини в кількості 16 шт. (2658,00
грн. – 1 шт).
На КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» надати субвенцію на районний бюджет на фінансування
КЗ «Барська районна бібліотека» в липні місяці в сумі 130000,00 грн.
На КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» надати субвенцію на районний бюджет на фінансування
КЗ «Барський районний історичний музей» в липні місяці в сумі 7500,00 грн.
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2.2.3.8) На КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання, інвентар» в сумі 40000,00 грн. (для придбання матеріалів для ремонту туалетів
ЗОШ №3).
2.2.4) Направити видатки на спеціальний фонд бюджет розвитку 2041302,00 грн.:
2.2.4.1) По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» КЕКВ

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барське
будинкоуправління» кошти в сумі 300000,00 грн., на проведення аварійно-відбудовних робіт
житлового будинку по вул..Бони Сфорци, 76.
2.2.4.2) По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» КЕКВ
3142 „ Реконструкція та реставрація інших об’єктів” по Барській міській раді кошти в сумі
25000,00 грн., виготовлення ПКД на будівництво спортивного майданчика з синтетичним
покриттям ЗОШ міста Бар №4
2.2.4.3) По КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» на КП «Бар-благоустрій» в
сумі 1691302,00 грн., а саме:
2.2.4.3.1) на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Гончарна (860,941-521,5) в сумі
339441,00 грн. (спів фінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури ОТГ).
2.2.4.3.2) на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Григоровичів-Барських (від
вул..Врублевського до вул.. Каштанова) в сумі 840432,00 грн.
2.2.4.3.3) на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Чернишевського ( від перехрестя з
вул.Нахімова ( Європейська) до перехрестя з вул..Кірова (Руданського)) в сумі 511429,00
грн.
2.2.4.4) По КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
кошти в сумі 25000,00 грн.(придбання роторної коси).
2.2.5) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 11040,00 грн.
2.2.6) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму
11040,00 грн., а саме:
По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільні заклади освіти»:
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2040,00 грн. ( ДНЗ №1
жалюзі).
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 9000,00
грн. ( ДНЗ №1 альтанка).
3.

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на
2018 р.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
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».
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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.
4.

СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки акцизного податку на 2018 рік.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
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, що
додається.
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.
Вийшли депутати Маршук М.К., Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Теплов А.А., Хом’як О.М.

5.1.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Трачук В.О. )
утрималось - «0».
ВИРІШИЛИ: Звільнити на 2017 рік:
1) Максимчук Людмилу Олексіївну від плати за харчування сина Максимчука Давида
Володимировича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
2) Шатковську Маргариту Леонідівну від плати за харчування доньки Шатковської Віри
Олександрівни в ДНЗ №7 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.10.2017р.;
3) Дудар Євгенію Миколаївну від плати за харчування дітей Дударя Ігната Ігоровича та Дудар Кіри
Ігорівни в ДНЗ №8 (в літній період в ДНЗ №1) на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.11.2017р.;
4) Зеленську Зорину Миколаївну від плати за харчування Жук Вікторії Леонідівни в ДНЗ №1 на
100%, дитини позбавленої батьківського піклування.

5.2.

СЛУХАЛИ: звернення Резиденція св..Івана Хрестителя Провінції Отців Василіян найсвятішого
спасителя в Україні щодо виділення коштів в сумі 6800 грн. на облаштування бордюра вздовж
монастиря св..Івана Хрестителя орієнтовною протяжністю 83 м.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Трачук В.О. )
утрималось - «0».
ВИРІШИЛИ: КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» роботи виконати за рахунок поточних видатків, виділених на
благоустрій міста.
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Прийшов депутат Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 23 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Хом’як О.М.
5.3.

СЛУХАЛИ: Про статутний фонд КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «1»
(Трачук В.О. ) утрималось - «0».
ВИРІШИЛИ: Рішення 6 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від 18.04.2017р. «Про
реорганізацію комунального підприємства «Барське будинкоуправління» доповнити пунктом: «2 1.
Встановити КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» мінімальний статутний фонд в розмірі 1 152 681,40 грн . (один
мільйон сто п'ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят одна грн. 40 коп.)».
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.

5.4.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги:
ГОЛОСУВАЛИ: за – «23» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А. , Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Трачук В.О.)
утрималось - «0».
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу :
1.1)
Крисько Надії Іванівні - на лікування – 500 грн.;
1.2)
Саврій Тамарі Федорівні – на лікування – 2000 грн.;
1.3)
Саврію Михайлу Федоровичу – на лікування – 1000 грн. ;
1.4)
Казьмірову Василю Дем’яновичу - на лікування – 500 грн.;
1.5)
Голодюку Леонтію Ананійовичу – на лікування – 1000 грн.;
1.6)
Смотрицькій Євгенії Семенівні – на лікування – 250 грн.;
1.7)
Нерчук Анжелі Ксенофонтівні – на лікування – 250 грн.;
1.8)
Сторожеву Миколі Олексійовичу – на лікування – 1000 грн.;
1.9)
Ткачук Євгенії Петрівні – на лікування – 2000 грн. ;
1.10) Кухті Марії Анатоліївні – на лікування – 500 грн.;
1.11) Качур Тетяні Петрівні – на лікування – 1000 грн.;
1.12) Вишневському Михайлу Михайловичу – на лікування – 2000 грн. ;
1.13) Гребенюку Ігорю Петровичу – на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича - 1000 грн.;
1.14) Гребенюку Ігорю Петровичу – на лікування - 500 грн.;
1.15) Олійник Валентині Єгорівні – на лікування – 500 грн.;
1.16) Олійнику Олегу Володимировичу – на лікування – 500 грн.
2) Відмовити Гребенюк Галині Сергіївні у наданні матеріальної допомоги на лікування та лікування
сина Гребенюка Андрія Ігоровича в зв’язку з відсутністю необхідних документів ;
Вийшов депутат Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
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С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко
В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Теплов А.А., Хом’як О.М.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
5.5.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про поточний ремонт тротуару по вул.. Галицьких
вояків.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару по
вул.Галицьких вояків на ділянці від міського ринку до магазину «КУПАВА» з правого боку від дороги
в м.Бар.

5.6.

СЛУХАЛИ: звернення директорів навчальних закладів №1,№2,№3 про надання дозволу на
виготовлення ПКД на будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям на території шкіл.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації «Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 по вул. Героїв Майдану, 5 в м. Бар Вінницької області»,
враховуючи обмежене фінансування та відсутність спортивної зали в ЗОШ №4.

5.7.

СЛУХАЛИ: звернення директора ЗОШ І-ІІІ ст. №3 про надання дозволу на виготовлення ПКД з
реконструкції системи опалення та внутрішнє опорядження санвузлів будівлі навчального корпусу
початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар Вінницької області.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення ПКД
«Реконструкція системи опалення та внутрішнє опорядження санвузлів будівлі навчального
корпусу початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар Вінницької області».
Зайшов депутат Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 23 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Хом’як О.М.

5.8.

СЛУХАЛИ: Про дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації на реконструкцію та розширення кладовища.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації на реконструкцію та розширення кладовища, площею 10,7503га за
межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької
області.
2. Вважати такими , що втратили чинність :
2.1. Рішення виконкому Барської міської ради за № 870 від 23.05.2012р. « Про надання дозволу на
збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації» на реконструкцію та
розширення кладовища.
2.2. Рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012 року «Про внесення змін в
рішення виконкому Барської міської ради за № 870 від 23.05.2012р. « Про надання дозволу на
збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації» на реконструкцію та
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розширення кладовища.
2.3. Рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року « Про надання дозволу на
збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації» на реконструкцію та
розширення кладовища.
Вийшов депутат Лук Г.І.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Лук Г.І., Маршук М.К., Хом’як О.М.
5.9.

СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної частини проектних документацій по робочих проектах
КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»
ВИРІШИЛИ:
5.9.1) Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Гончарній зі з’їздом на вул. Руський вал в м.Бар Вінницької
області(перерахунок КД в ціни станом на травень 2017р. у зв’язку зі зміною вартості на будівельні
матеріали)» на суму 860941 грн. (вісімсот шістдесят тисяч дев’ятсот сорок одна гривня). Надати
дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного
законодавства.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
5.9.2) Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Вибірковий
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул.Нахімова
(Європейська) до перехрестя в вул. Кірова (С.Руданського) в м.Бар Вінницької області
(коригування)» на суму 1184728 грн. (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять
вісім гривень). Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно
проекту та вимог чинного законодавства.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
5.9.3) Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя з
вул..Врублевського до перехрестя в вул..Каштановою в м.Бар Вінницької області (перерахунок КД в
ціни станом на травень 2017р. у зв’язку зі зміною вартості на будівельні матеріали)» на суму
840432 грн. (вісімсот сорок тисяч чотириста тридцять дві гривні). Надати дозвіл КП «Барблагоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця
В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Трачук
В.О. ) утрималось - «0».
Зайшов депутат Лук Г.І.
В роботі сесії взяли участь: – 23 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Хом’як О.М.
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5.10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі ДНЗ №8
(заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по пров. Коцюбинського, 4 в м.Бар Вінницької області».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію «Реконструкція будівлі ДНЗ №8
(заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по пров. Коцюбинського, 4 в м.Бар Вінницької області»
на суму 3603433 грн. (три мільйона шістсот три тисячі чотириста тридцять три гривні). Надати
дозвіл Барській міській раді на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного
законодавства.

5.11.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про перенесення дорожнього знаку «В’їзд
заборонено» по вул..М.Кривоноса до заднього в’їзду в міський ринок.
Депутат Хоменко В.В. запропонував поставити знак «односторонній рух» з табличкою «50 м» біля
в’їзду в ринок .
Головуючий ставить на голосування проект рішення з доповненням депутата Хоменко В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «23» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця
В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов
В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1»
(Трачук В.О. ) утрималось - «0».
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій на встановлення :
1.1) дорожнього знаку 3.22. « Поворот праворуч заборонено» - 1 шт. на перехресті вулиць
Галицьких вояків та М. Кривоноса, біля заднього в’їзду в міський ринок;
1.2) таблички 7.1.1 « 100 м » до існуючого знака 3.21 «В’їзд заборонено», встановленого на
перехресті вулиць М. Кривоноса - Врублевського в м. Бар.
2) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» встановити дорожній знак та табличку до дорожнього знаку за
рахунок коштів, виділених на утримання доріг місцевого значення та погодити схеми їх
розташування з Барським ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області.

5.12.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про погодження схеми розташування майданчика
для збору ТПВ по вул..В.Комарова , 6/23 в м.Бар згідно поданого викопіювання. .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Погодити КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» схему розташування майданчика для збору ТПВ
по вул..В.Комарова , 6/23 в м.Бар згідно поданого викопіювання.

5.12.1. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельної ділянки між вул. Героїв
Майдану та вул. Шевченка в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв
Майдану та вул. Шевченка у м.Бар для будівництва багатоповерхової та садибної житлової
забудови.
2) Передати один примірник затвердженого детального плану території земельної ділянки площею
22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м.Бар для будівництва багатоповерхової
та садибної житлової забудови на зберігання відділу містобудування та архітектури Барської
районної державної адміністрації та копію – Департаменту будівництва, містобудування та
архітектури Вінницької обласної державної адміністрації для ведення містобудівного кадастру та
як невід’ємну частину планування території району;
3) Передати примірник затвердженого детального плану території земельної ділянки площею
22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м.Бар для будівництва багатоповерхової
та садибної житлової розробнику генерального плану м. Бар - ПАТ “НВК “Світязь”, м. Вінниця,
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для врахування.
4) Подати відповідні матеріали для розміщення на веб-сайті міської ради протягом 10 робочих днів
з дня його затвердження.
Вийшов депутат Мандрика М.І.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Мандрика М.І., Маршук М.К., Хом’як О.М.
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує член комісії Трачук В.О.
5.13. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб

про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах оренди,
земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в
місті/селі _____ по вул. ---.
2. Передати (надати) земельні ділянки безоплатно у власність (на умовах постійного користування,
оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Рекомендувати зареєструвати право власності на дану земельну ділянку (користування даною
земельною ділянкою) згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень ».
у власність
5.13.1) Побережному Олександру Васильовичу - площею 0,0605 га, кадастровий номер–
0520210100:01:016:0012, по вул. Л.Українки, 38 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
5.13.2) Огороднік Альоні Михайлівні - площею 0,0670 га, кадастровий номер–
0520210100:01:107:0055, по вул. Буняковського, 14 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, враховуючи договір купівлі продажу
житлового будинку;
5.13.3) Максимець Людмилі Олександрівні - площею 0,0748 га, кадастровий номер–
0520210100:01:021:0039, по пров. Заводському, 24 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, враховуючи договір дарування житлового
будинку;
5.13.4) Яцькову Руслану Васильовичу - площею 0,3960 га, кадастровий номер–
0520280100:05:001:0041, по вул..Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької області
для ведення особистого селянського господарства;
5.13.5) Тараканову Володимиру Володимировичу - площею 0,0029 га, кадастровий номер–
0520210100:01:002:0052, по вул. Цукрового заводу, 40 А, ряд Б, гараж 30 в м.Бар для
будівництва індивідуальних гаражів ;
5.13.6) Лемещук Юлії В’ячеславівні - площею 0,0022 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0212, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд А, гараж 13 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів ;
5.13.7) Рябченку Петру Григоровичу - площею 0,0021 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0213, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, гараж 10 в м.Бар для будівництва
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індивідуальних гаражів ;
Голосували п.5.13.1 – п. 5.13.7 : за – одноголосно.
в користування
5.13.8) Острук Ірині Олександрівні – орієнтовною площею 0,0020 га кадастровий номер–
0520210100:01:059:0083,по вул. Героїв Майдану, 16 в м.Бар на умовах земельного сервітуту
для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництва та обслуговування
прибудови до квартири з улаштуванням ганку та пандусу) на 3 роки з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки на період будівництва;
Голосували: за – одноголосно.
Зайшов депутат Мандрика М.І.
В роботі сесії взяли участь: – 23 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Маршук М.К., Хом’як О.М.
5.14. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійне користування):

Для оформлення права власності
5.14.1) Ільчишину Василю Федоровичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул..Григоровичів –
Барських, 18 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
5.14.2) Шимку Олегу Юрійовичу, Шимко Ніні Василівні, Мельник Катерині Олегівні - площею 0,0300
га по вул. Бони Сфорци, 74, кв.4 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в спільну сумісну власність;
Акт розподілу земельної ділянки погодити в присутності власників домоволодіння по вул. Бони
Сфорци, 74 та представника міської ради.
5.14.3) Марущак Олені Петрівні:
- орієнтовною площею 0,2000 га по вул. Гагаріна,2 в с.Антонівка Барського району Вінницької
області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- орієнтовною площею 0,1400 га по вул. Т.Шевченка в с.Антонівка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Польова в с.Антонівка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
- орієнтовною площею 0,2100 га по вул. Волошкова в с.Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
- орієнтовною площею 0,3500 га по вул. Волошкова в с.Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
Голосували п.5.14.1 – п. 5.14.3: за – одноголосно.
5.14.4) Костюк Ніні Петрівні - орієнтовною площею 0,0029 га по вул. Новоселів, 7 А, гараж 25 для
будівництва індивідуальних гаражів;
Начальник відділу ЗВ Греськів В.Б. відмітив, що у заявниці немає ніяких документів, щоб
свідчили про належність їй гаража, тому питання можливо вирішити тільки через суд.
Костюк Н.П. доповіла про своє бачення вирішення даного питання.
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Греськів В.Б. повідомив, що на цей гараж можуть претендувати родичі Дубини М.К. , тому це
питання потрібно вирішувати тільки через суд .
Головуючий ставить на голосування проект рішення профільної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити, оскільки дозвільна документація оформлена на іншу особу– Дубину М.К.
в користування на умовах оренди
5.14.5)
Чернову Борису Іринарховичу – орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Набережній,
26 в м.Бар на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (скористався правом приватизації);
5.14.6)
Проект землеустрою - Чмиху Михайлу Арефовичу – орієнтовною площею 0,0035 га
по вул. Б.Хмельницького, 15 м.Бар на умовах оренди для будівництва і обслуговування
будівель торгівлі;
Голосували п.5.14.5 – п. 5.14.6: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ : надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою .
5.15. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та

гаражів:
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Голов’янко Галину Олексіївну – під № 279 (АТО);
2). Чайнюка Андрія Григоровича - під № 280 (АТО);
3). Лазарєва Олега Петровича – під № 281 (АТО);
4). Верещака Олександра Михайловича під № 282 (АТО);
для будівництва гаража
Мельника Івана Олеговича - під № 628 (АТО) .

5).

5.16. Слухали: заяву ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» про поновлення договору про встановлення особистого

сервітуту на земельні ділянки для розміщення об’єктів виїзної торгівлі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельні ділянки:
- площею 0,0010 га в м. Бар по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32 в м.Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:057:0122, з 14.07.2017р. на 1 рік для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі) з платою за користування
земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- площею 0,0010 га в м. Бар по вул. Каштановій, біля будинку №68 в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:043:0041, з 14.07.2017р. на 1 рік для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі) з платою за користування земельною ділянкою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5.17. Слухали: заяву Коваль А.П. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту на

земельну ділянку площею 0,0125 га для обслуговування магазину .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити Коваль Аллі Петрівні договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку площею 0,0125 га в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 24-2 в м.Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:058:0028, з 01.03.2017р. на 3 роки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (обслуговування входу до магазину) з платою за користування земельною
ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

5.18. Слухали: заяву Кухарчук О.П. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту на

земельну ділянку площею 0,0005 га для обслуговування магазину .
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити Кухарчук Олександрі Петрівні договір про встановлення особистого
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0005 га в м. Бар по вул. Каштановій, 27 в м.Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:033:0128, з 15.04.2017р. на 10 років для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування прибудови до магазину) з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
5.19. Слухали: заяву Острук І.О. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 0,0043 га

по вул..Григоровичів-Барських , 2-б для провадження комерційної діяльності .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити Острук Ірині Олександрівні договір оренди на земельну ділянку площею
0,0043 га по вул. Григоровичів – Барських, 2-б в
м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:033:0014, з 14.07.2017р. на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) з платою за користування земельною ділянкою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

5.20. Слухали: заяву Бондарчука С.В. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею

0,0080 га на площі Пам’яті для провадження комерційної діяльності .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати Бондарчуку Станіславу Віталійовичу земельну ділянку в оренду площею
0,0080 га на площі Пам’яті в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:068:0007, з 15.07.2017р. на
3 роки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди ) з
платою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
Вийшов депутат Венгловський М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Маршук М.К., Хом’як О.М.
5.21. Слухали: заяву Педоса Р.М. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту на

земельну ділянку площею 0,0030 га по вул..Гагаріна для спорудження тимчасової споруди .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось «1» (Педос Г.В.).
ВИРІШИЛИ: Поновити Педосу Ростиславу Миколайовичу договір про встановлення особистого
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0030 га по вул.Гагаріна в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:056:0052, з 14.07.2017р. на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (розміщення тимчасової споруди ) з платою за користування земельною ділянкою в розмірі
5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на період спорудження тимчасової споруди.
5.22. Слухали: звернення СФГ «САДІВНИК» про поновлення договору оренди на земельні ділянки

площею 0,0068 га та 0,3974 га по вул. Шпаковича, 1/38 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
5.22.1) Поновити Селянському фермерському господарству «САДІВНИК» договір оренди на
земельну ділянку площею 0,0068 га, по вул. Шпаковича, 1/38 в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:067:0003, з 26.05.2017р. на 10 років для ведення фермерського господарства з
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платою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки;
5.22.2) Поновити Селянському фермерському господарству «САДІВНИК» договір оренди на
земельну ділянку площею 0,3974 га, по вул. Шпаковича, 1/38 в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:067:0004, з 26.05.2017р. на 10 років для ведення фермерського господарства з
оплатою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
5.23. Слухали: заяву Пятковського Г.О. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту

на земельну ділянку площею 0,0060 га по вул. Святого Миколая, 7Ж для провадження комерційної
діяльності (розміщення двох зблокованих тимчасових споруд) .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити, тимчасові споруди відсутні.
5.24. Слухали: заяву Ситар Л.А. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 0,0042

га по вул. Новоселів, 8 кв.3 на 10 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати земельній ділянці, кадастровий номер 0520210100:04:038:0015, якою користується
Ситар Лілія Андріївна, наступну поштову адресу : м.Бар, вул. Новоселів, 8, кв.3 (замість
вул..Твардовського, 4-3).
2) Поновити Ситар Лілії Андріївні договір оренди на земельну ділянку площею 0,0042 га в м. Бар по
вул. Новоселів 8, кв.3 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:04:038:0015, з 14.07.2017р. на 49
років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(обслуговування прибудови до квартири) з платою за користування земельною ділянкою в
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5.25. СЛУХАЛИ: заяву Антонюка Б.В. про скасування рішення 66 сесії Барської міської ради 6 скликання

від 19.10.2015р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.Антонюку Б.В.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Скасувати рішення 66 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.10.2015р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку гр.Антонюку Б.В.».
2)Передати дану земельну ділянку в землі запасу міста.
5.26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2017р.

«Про надання в користування земельної ділянки ОСББ «НАДІЯ-БАР».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2017р.
«Про надання в користування земельної ділянки ОСББ «НАДІЯ-БАР», а саме: слова «…для
облаштування стоянки автотранспорту мешканців будинку…» замінити словами «…для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі (облаштування стоянки автотранспорту мешканців будинку) …»
5.27. Слухали: звернення ТОВ «БАРСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» про поновлення договору оренди на

земельну ділянку площею 0,8830 га по вул. Бони Сфорци, 8-Г в м.Бар .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити ТОВ «БАРСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» договір оренди на земельну ділянку
площею 0,8830 га в м. Бар по вул. Бони Сфорци, 8-Г в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:069:0004, з 07.07.2017р. на 10 років для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловостей з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від нормативної
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грошової оцінки земельної ділянки.
Вийшов депутат Кальман О.В.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Кальман О.В., Маршук М.К., Хом’як О.М.
5.28. Слухали: заяву Наталюка В.К. про внесення змін до технічної документації та передачі земельної

ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського, в дворі будинку №6 в м.Бар у власність замість
оренди.
Депутат Ковальов М.Т. зачитав рішення суду , щоб цей гараж демонтувати.
Начальник відділу ЗВ Греськів В.Б. надав пояснення по суті проблеми. Земля передається в
приватну власність коли на ній є майно. В даній ситуації на земельній ділянці розміщена тимчасова
споруда, тому земля надається лише на умовах земельного сервітуту. Відповідно рішення має бути
– відмовити.
Головучий ставить на голосування проект рішення запропонований профільною комісією, а саме :
питання зняти з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «1» (Гуршал І.В.), проти – «21» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.),
утрималось - «0». Рішення не прийнято .
Зайшов депутат Кальман О.В.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутат та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Маршук М.К., Хом’як О.М.
Головучий ставить на голосування пропозицію щодо відмови Наталюку Василю Костянтиновичу у
внесенні змін до технічної документації та передачі земельної ділянки площею 0,0024 га по
пров.Коцюбинського, в дворі будинку №6 в м.Бар у власність замість оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Наталюку Василю Костянтиновичу у внесенні змін до технічної документації
та передачі земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського, в дворі будинку №6 в
м.Бар у власність замість оренди.
5.29. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр.Хоменку В.В.

Депутат Хоменко В.В. оголосив про конфлікт інтересів.
Депутат Мандра В.В. висловив думку , що ціна замала.
Начальник відділу Греськів В.Б. про те, що експертно - грошова оцінка проходить експертний
висновок, який проводиться в держгеокадастрі області.
Депутат Кальман О.В. про те, що держава діє по закону і висновок експертної комісії змінювати не
можна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В. , Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Мандра В.В.), утрималось - «1»
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(Хоменко В.В.).
ВИРІШИЛИ :
1) Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Святого Миколая, 1 Б для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі .
2) Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 7039 грн. 00 коп. (сім тисяч тридцять дев’ять
грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку державної експертизи землевпорядної
документації від 04 липня 2017р. за №1023.
3) Продати гр. Хоменку Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,0030 га , кадастровий
номер 0520210100:01:111:0047 за адресою: м.Бар, вул. Святого Миколая, 1 Б , за 7039 грн. 00
коп. (сім тисяч тридцять дев’ять грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку
державної експертизи землевпорядної документації від 04 липня 2017р. за №1023.
4) Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки площею 0,0030 га, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Святого
Миколая, 1 Б зі сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі 7039 грн. 00 коп. (сім тисяч
тридцять дев’ять
грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) в десятиденний термін після
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
5) Розірвати договір оренди землі між Барською міською радою та гр. Хоменком В.В.,
укладений 25.06.2015р., зареєстрований Реєстраційною службою Барського районного
управління юстиції Вінницької області 24 липня 2015р., номер запису 85630203, з моменту
набуття права власності на земельну ділянку.
6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
5.30. СЛУХАЛИ : Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр.Редько Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В. , Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Мандра В.В.), утрималось
- «0».
ВИРІШИЛИ :
1) Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Святого Миколая, 7 Ж для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі.
2) Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 16424 грн. 00 коп. (шістнадцять тисяч чотириста
двадцять чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 04 липня 2017р. за №1024.
3) Продати гр. Редько Ярославі Іванівні земельну ділянку площею 0,0070 га , кадастровий номер
0520210100:01:111:0044 за адресою: м.Бар, вул. Святого Миколая, 7 Ж , за 16424 грн. 00 коп.
(шістнадцять тисяч чотириста двадцять чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі
висновку державної експертизи землевпорядної документації від 04 липня 2017р. за №1024.
4) Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки площею 0,0070 га, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Святого
Миколая, 7 Ж зі сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі 16424 грн. 00 коп.
(шістнадцять тисяч чотириста двадцять чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) в
десятиденний термін після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
5) Розірвати договір оренди землі між Барською міською радою та гр. Редько Я.І. з
моменту набуття права власності на земельну ділянку.
6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
СЛУХАЛИ:
Трачук В.О. зачитав та запропонував розглянути дві заяви громадян, що не були розглянуті на
засіданні профільної комісії.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Розглянути дві заяви громадян, що не були розглянуті на засіданні профільної комісії.
5.31. СЛУХАЛИ : заяву Нікуліної Л.М., Маніти Л.М. про затвердження технічної документації із

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Нікуліній Лідії Миколаївні, Маніті Ларисі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку площею 0,0034 га,
кадастровий номер–0520210100:01:002:0037, по вул. Цукрового заводу, 40 А, ряд Ж, бокс 71 в
м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів.
2) Передати Нікуліній Лідії Миколаївні, Маніті Ларисі Миколаївні безкоштовно в спільну сумісну
власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3) Рекомендувати Нікуліній Лідії Миколаївні, Маніті Ларисі Миколаївні зареєструвати право спільної
сумісної власності на дану земельну ділянку згідно Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ».
5.32. СЛУХАЛИ : заяву Кульчицького М.В. про дозвіл на виготовлення технічної документації із

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Кульчицькому Миколі Володимировичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди
орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Новолинника, 6 в м.Бар за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
Питання постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород інформує голова комісії
Маковецький А.А.
6.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Регламенту роботи Барської міської ради 8 скликання, затвердженого
рішенням 1 сесії міської ради від 24.12.2016р., а саме:
1) Викласти підпункт 3 пункту 2 статті 3.2.1. у наступній редакції: «2) Лічильна комісія: - оголошує
про результати голосування («за», проти», «утримався»).
2) У статті 3.2.3. слова «Секретар міської ради» замінити словами «Секретар пленарного засідання
сесії».

7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Безпечне місто Бар на 2017-2018 роки»
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник
Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «3»
(Кальман О.В. , Пужаліна Г.В., Трачук В.О.), утрималось - «3» (Гуршал І.В., Медвецький А.А.,
Романяк Л.Г.)
ВИРІШИЛИ : Затвердити програму «Безпечне місто Бар на 2017-2018 роки», що додається.
Питання постійної комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.

8.

Про створення Комунальної установи Барської міської ради «Центр соціальних послуг»- знято з
розгляду.
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9.1.

СЛУХАЛИ: Про матеріально-технічне забезпечення та підготовку до нового навчального року
загальноосвітніх навчальних закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади.
Капиця В.М . озвучив проблеми матеріально технічної бази в школах, зокрема ЗОШ №1 : каналізація,
електроосвітлення, енергозабезпечення, старі вікна, ЗОШ №2 : старі меблі, в тому числі парти, по
Глинянській ЗОШ: підвезення дітей, по ЗОШ №3: вбиральня. Фінансове забезпечення багатьох заходів
здійснюється батьками , тому потрібно більше коштів виділяти з бюджету. По кожній школі розроблені
заходи. Депутат Мандрика М.І. запитав про кошти , які виділялись на ремонти.
Начальник СГВ Стрельчук Н.О. сказала про кошти , які були виділені при розподілі бюджету на рік, та
частково виділяються міською радою додатково. Також будуть шукати інвестиційні кошти.
Директор ЗОШ №3 Ловчинський А.А. розповів про те, що один туалет завершений, другий до 01
вересня буде завершений. Роботи проводяться своїми силами , крім сантехнічних робіт , які виконує
спеціалізована фірма. Роботи проводяться за рахунок коштів , виділених при плануванні бюджету,
виділених на ремонт туалету, коштів батьків. Потрібно зробити все , щоб зберегти школу.
Депутат Капиця В.М. сказав , що необхідно вкладати кошти у зміцнення матеріально-технічної бази
шкіл.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Інформацію про матеріально-технічне забезпечення та підготовку до навчального року
загальноосвітніх навчальних закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади взяти
до відома.
2) Затвердити План заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних
закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади до нового 2017 – 2018 навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період ( додається ).
3) Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ( Ловчинський А.А., Нестерук Л.Б., Рудик
А.М., Савчук М.О., Федик С.М.) привести школи у відповідність з існуючими санітарно-гігієнічними
та протиепідемічними вимогами ДСаНПіну 5.5.2.008-01 «Влаштування і утримання загальноосвітніх
навчальних
закладів
та
організації
навчально-виховного
процесу»
до 20.08. 2017 р.
4) Соціально-гуманітарному відділу ( Стрельчук Н.О. ):
4.1) Забезпечити контроль за виконанням Заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади до
нового 2017 – 2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
4.2) Забезпечити організацію проведення огляду загальноосвітніх навчальних закладів Барської
міської ОТГ до нового 2017 – 2018 навчального року (термін виконання 21 – 23.08.2017 року.)

9.2. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних

закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади на початок 2017 – 2018 навчального року
та підготовки до осінньо – зимового періоду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільних
навчальних закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади на початок 2017 – 2018
навчального року та підготовки до осінньо – зимового періоду.
Вийшов депутат Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Маршук М.К., Теплов А.А., Хом’як О.М.
9.3.

СЛУХАЛИ: звернення голови консультативно-дорадчої комісії з питань історико – архітектурної
спадщини при Барському міському голові Маліновського Ю.Л. про необхідність відновлення будинку , в
якому проживав М.Коцюбинський.
23

Головуючий доповів коротко про стан справ з об’єктами історико-архітектурної спадщини , про суть
наукового супроводу робіт, в тому числі будинку Коцюбинського.
Депутат Кальман О.В. сказав, що місто не німецьке і такий обсяг робіт не осилимо . Потрібно це
питання зняти , вивчити і при наявності коштів займатися цим питанням. Тим більше ще не ясно жив в
цьому будинку Коцюбинський чи ні.
Депутат Мірчук С.В. сказав , що відновлювати його зараз ніхто не буде. Науковий інститут має
зробити виміри і їх зафіксувати , поки будинок не розвалився.
Депутат Мельник Н.В. сказала, що договір не можна складати , тому що це потягне оплату по акту
виконаних робіт, не потрібно зробити все в одній каденції.
Головуючий сказав, що це потрібно зробити обов’язково , так як ми зараз працюємо над стратегією
розвитку .
Депутат Трачук В.О. сказав , що він недавно був в музеї Коцюбинського у Вінниці крім нього там нікого
не було. , тому в Бару тим більше цей музей не на часі.
Головуючий поставив на голосування проект рішення запропонований профільною комісією, а саме:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : Укласти договір з Державним інститутом культурної спадщини на ведення
наукового супроводу робіт по будинку Коцюбинського.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «8» (Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,Романяк Л.Г., Цицюрський А.А.), проти – «5» (Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В. ,
Медвецький А.А., Трачук В.О.), утрималось - «9» ( Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М.,
Лук Г.І., Мандрика М.І., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Хоменко В.В.). Рішення не
прийнято.
Зайшов депутат Теплов А.А.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутати та міський голова (Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра
В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Маршук М.К., Хом’як О.М.
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
10.

СЛУХАЛИ: Про делегування повноважень Відділу житлово - комунального господарства,
містобудування та архітектури Барської районної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Звернутись до Барської районної ради та Барської районної адміністрації щодо
делегування повноважень уповноваженого органу містобудування та архітектури на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади Відділу житлово - комунального господарства,
містобудування та архітектури Барської районної державної адміністрації, до моменту створення
відповідного органу Барською міською об’єднаною територіальною громадою.

11.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата Марущак Т.Л. щодо переведення депутата Марущак
Тетяни Леонідівни із складу постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житловокомунального господарства в склад постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016 р.
«Про утворення постійних комісій Барської міської ради 8 скликання,затвердження Положення про
постійні комісії та персонального складу комісій», а саме:
1) Виключити Марущак Тетяну Леонідівну зі складу постійної комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства
2) Включити Марущак Тетяну Леонідівну до складу постійної комісії з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин.
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12.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата Трачука В.О. щодо невиконання рішення 20 сесії Барської
міської ради 7 скликання від 03.11.2016р. про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на
виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Григоровичів –
Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Європейською до перехрестя з вулицею Наливайка з
облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Заступнику міського
голови
Гвоздяру Ю.В., начальнику відділу МА ЖКГ
Подельнюк О.М. надати відповідь на даний депутатський запит.

13.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутат Трачука В.О. щодо створення комісії для проведення
розслідування причин невикористання коштів обласного бюджету для виконання аварійновідбудовних робіт будинку №76 по вул..Бони Сфорци в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Створити тимчасову депутатську комісію для проведення розслідування причин
невикористання коштів обласного бюджету для виконання аварійно-відбудовних робіт будинку №76
по вул..Бони Сфорци в м.Бар у наступному складі :
Голова комісії : Трачук В.О.;
Члени комісії : Гуменюк І.В., Ковальов М.Т., Медвецький А.А., Маршук М.К.

14.

Різне
Головуючий розповів про стан із Свято – Успенським Собором, запропонував депутатам прийняти
участь у ліквідації передаварійної ситуації.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 10 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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