УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
14 сесія

8 скликання

10.10.2017р.

Початок сесії - 15 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 17 год. 50 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 20 депутатів та міський голова (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., 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: Венгловський М.К., Ковальов М.Т., Лук Г.І., Мандрика М.І., Маршук М.К., Хом’як О.М.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств,закладів, навчальних закладів.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств,закладів, навчальних закладів, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 14 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 14 сесії міської ради 8 скликання, запитав щодо
персоналій .
Головуючий запропонував обрати секретарем сесії Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 14 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Педос Ганну Василівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 14 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 2,5 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 14 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах 2,5 годин
без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
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Депутат Лещенко О.М попросила надати їй слово для виступу до 10 хв. про ситуацію, що склалась в КУ
«Барська районна центральна лікарня» .
Головуючий запропонував надати слово під час розгляду питання «Різне».
Головуючий озвучив питання які запропоновані до розгляду на засіданні ради голів постійних комісій,
фракцій та груп.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний додаткові питання:
1) Про скасування рішення 3 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від 30.01.2017р.
«Про внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від 16.12.2016
р. «Про оплату праці міського голови та заступників міського голови» та Положення про порядок
преміювання працівників апарату Барської міської ради».
2) Про надання дозволу на укладення договорів з технічного обслуговування газопроводів.
Головуючий зачитав депутатські запити депутата міської ради Олійника Р.Ю.:
- Про діяльність КЗ БМР «Муніципальна варта» за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р.;
- Про діяльність адміністративної комісії Барської міської ради період з 01.01.2017р по 01.10.2017р.
Дані депутатські запити включені в порядок денний сесії.
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 звернення до Вінницької філії ДП «Національні інформаційні системи» щодо доповнення до
словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
3) Про перегляд рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017 р. «Про дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою Барської міської ради» щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 6,0 га в м. Бар по вул. Буняковського.
4) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
5) Про результати розслідування причин невикористання коштів обласного бюджету по виконанню
аварійно-відновлювальних робіт по буд. №76 за адресою м. Бар, вул.. Бони Сфорци.
6) Про встановлення батьківської плати за навчання та за тимчасове користування музичними
інструментами в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2017 – 2018 навчальний рік.
7) Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2017 – 2018
навчальний рік.
8) Про внесення змін до рішення 22 ( позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016 р. «Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м. Бар».
9) Про затвердження мереж та штатів по ДНЗ, ЗОШ, ГНВК «ЗОШ І ступеню – ДНЗ» та школи
естетичного виховання на 2017-2018 навчальний рік.
10) Про внесення змін до рішення 22 сесії Барської міської ради 7 скликання від 16.12.2016 р. «Про
міський бюджет на 2017 рік».
11) Про скасування рішення 3 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від 30.01.2017р.
«Про внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016 р. «Про оплату праці міського голови та заступників міського голови» та Положення про
порядок преміювання працівників апарату Барської міської ради».
12) Про надання дозволу на укладення договорів з технічного обслуговування газопроводів.
13) Розгляд депутатського запиту депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності
адміністративної комісії Барської міської ради період з 01.01.2017р по 01.10.2017р.
14) Розгляд депутатського запиту депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності КЗ БМР
«Муніципальна варта» за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р.
15) Різне.
Розгляд питань порядку денного:
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Номер п/п

Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

1.

Розгляд депутатських запитів та звернень до сесії міської ради.
Головуючий запропонував дане питання розглянути під час розгляду питань профільних комісій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання розглянути під час розгляду питань профільних комісій

2.

СЛУХАЛИ: Головуючий про звернення до ДП "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції
України щодо внесення змін до словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Вважати таким, що втратило чинність з 22.08.2017р. рішення 2 (позачергової) сесії Барської міської
ради 7 скликання від 10.11.2015 р. «Про присвоєння назв новоствореним вулицям та провулкам на
території міста Бар».
2) Звернутись до ДП "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України щодо внесення
змін до словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно :
2.1).
Внести до словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наступну
інформацію:
- вул. Інженерна в м.Бар Вінницької області;
- вул.О.Штейка в м.Бар Вінницької області;
- бульвар Миру в м.Бар Вінницької області.
2.2).
Внести зміни до інформації , що міститься у словнику Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, а саме уточнити назви вулиць:
- внести вул. Майора Вашеняка (замість вул. Майора В.Вашеняка) в м.Бар Вінницької області;
- внести вул. Майора Басюка (замість вул. Майора О.Басюка) в м.Бар Вінницької області;
2.3).
Вилучити із словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наступну
інформацію: пров.Волонтерський в м.Бар Вінницької області.

3.

СЛУХАЛИ: Головуючий про перегляд рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017
р. «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою Барської міської ради» щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 6,0 га в м. Бар по вул. Буняковського.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Скасувати рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017 р. «Про дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою Барської міської ради» щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 6,0 га в м. Бар по вул. Буняковського.
2) Дане питання розглянути після встановлення прибережно-захисної смуги водного об’єкту.
3) Питання щодо відведення земельної ділянки в м. Бар по вул. Буняковського для розміщення
громадської вбиральні розглянути на наступній черговій сесії .
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.

4.1.

СЛУХАЛИ: Депутатський запит депутата міської ради Кальмана О.В. та звернення жителів будинку в
частині щодо ремонту даху житлового будинку №30 на майдані Святого Миколая в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на виготовлення ПКД
«Реконструкція покрівлі п’яти
поверхового житлового будинку на майдані Святого Миколая, 30 в м. Бар Вінницької області».
2) КП «Бар-благоустрій» замовити виготовлення даної ПКД після 01.01.2018р.
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4.2.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутатів міської ради Хоменка В.В., Пужаліної Г.В. та Лука Г.І.
щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Стельмаха в м. Бар
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на виготовлення проектно – кошторисної документації на
капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Стельмаха від перехрестя з вул.
Шпаковича до житлового будинку №13 по вул. Стельмаха в м. Бар Вінницької області.
2) КП «Бар-благоустрій» замовити виготовлення даної ПКД після 01.01.2018р.

4.3.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата Лещенко О.М. про поточний ремонт дорожнього покриття
на перехресті вулиць Каштанової та вул..І.Гонти.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття на
перехресті вулиць Каштанової та І.Гонти в м.Бар.

4.4.

СЛУХАЛИ: звернення Барського РВК про поточний ремонт тротуару по вул. Каштановій,30 в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на поточний ремонт частини тротуару в м.Бар по
вул. Каштановій на ділянці від в’їзду на територію КУ «Барська района ЦРЛ» до в'їзду на територію КУ
«Барський районний МЦПМСД» вздовж території військомату.

4.5.

СЛУХАЛИ: заяву Швець О. В. щодо надання дозволу Публічному акціонерному товариству «Ідея Банк»
на розміщення рекламного засобу – виносної конструкції – щита розміром 0,90*0,65 м за адресою м.
Бар, Майдан Св. Миколая, 12-1, біля магазину «Українські товари».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Швець О. В. у наданні дозволу Публічному акціонерному товариству «Ідея
Банк» на розміщення рекламного засобу – виносної конструкції – щита розміром 0,90*0,65 м за
адресою м. Бар, Майдан Св. Миколая, 12-1, біля магазину «Українські товари», враховуючи те, що такі
рекламні засоби перешкоджають вільному пересуванню людей, псують зовнішній вигляд центру міста.

4.6.

СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «Блакитний факел» щодо передачі багатоквартирного житлового будинку
№ 12 по вул. Героїв Майдану м. Бар на баланс ОСББ «Блакитний факел».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Передати багатоквартирний житловий будинок № 12 по вул. Героїв Майдану м. Бар з балансу
комунального підприємства «Бар-благоустрій» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Блакитний факел».
2) Для приймання-передачі житлового будинку створити комісію у наступному складі: Голова комісії:
Іськов О. Я. – голова ОСББ «Блакитний факел»; Члени комісії: начальник КП «Бар-благоустрій» Ковальов М. Т.; головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій» - Тарношинська В. П.; члени правління
ОСББ «Блакитний факел».
3) Комісії визначити технічний стан житлового будинку зі складанням відповідного акту прийманняпередачі згідно вимог чинного законодавства.
4) ОСББ «Блакитний факел» заключити договори з обслуговуючими організаціями.

4.7.

СЛУХАЛИ: звернення КУ «Барської районної стоматологічної поліклініки» щодо облаштування місця
для стоянки автомобілів пацієнтів навпроти поліклініки.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію з вивчення питання щодо можливості та вартості облаштування місця для стоянки
автомобілів пацієнтів в м.Бар по вул. Григоровичів-Барських навпроти стоматологічної поліклініки у
наступному складі:
Голова комісії : Медвецький А. А. – голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства;
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Члени комісії:
Ковальов М. Т., начальник КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» ;
Омельчук В.В., начальник технічного відділу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
Подельнюк О.М., начальник відділу МА та ЖКГ;
Хом’як О. О., голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та навколишнього
природного середовища;
Мандра В.В., депутат міської ради;
Теплов А.А., депутат міської ради;
Трачук В. О., депутат міської ради;
2) Комісії вивчити дане питання та надати висновки для розгляду на наступній черговій сесії міської
ради.
4.8.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 6 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від
18.04.2017 року «Про дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації» на реконструкцію будівлі спортивного комплексу по вул. Врублевського, 35
в м. Бар Вінницької області.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 6 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від
18.04.2017 року «Про дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації» на реконструкцію будівлі спортивного комплексу по вул. Врублевського, 35
в м. Бар Вінницької області.

4.9.

СЛУХАЛИ: Про дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу по вул.
Врублевського, 35 в м. Бар Вінницької області.
Депутат Мандра В.В. сказав , що під цей проект вже виділені кошти і не потрібно його відкладати до
01.01.2018р.
Начальник відділу АБ ЖКГ Подельнюк О.М. сказала , що при замовлені проекту потрібно замовнику
вказати , що кошторисну частину потрібно розробляти з урахуванням цін 2018 року.
Запропоновано голосувати з поправкою: слова «КП «Бар-благоустрій» замовити виготовлення даної
ПКД після 01.01.2018р.».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу по вул.
Врублевського, 35 в м. Бар Вінницької області.
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує заступника голови комісії Трачук В.О.

4.10. 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 ».
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у власність
4.10.1). Подуфаловій Ларисі Григорівні
- площею 0,0656 га, кадастровий номер–
0520210100:01:013:0015, по вул. Медвецького, 23 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.2). Маршалюку Олександру Миколайовичу
- площею 0,0100 га, кадастровий номер–
0520210100:01:014:0026, по вул. Медвецького, 28-1 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.3). Маршалюк Марії Петрівні - площею 0,0517 га, кадастровий номер–0520210100:01:014:0025,
по вул. Медвецького, 28 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
4.10.4). Йолтуховській Марії Павлівні
- площею 0,0678 га, кадастровий номер–
0520210100:01:080:0029, по вул. Злагоди, 30 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.5). Бакалець Оксані Анатоліївні
- площею 0,1000 га, кадастровий номер–
0520210100:05:001:0037, по вул. Дорошенка,12 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.6). Мельницькій Галині Вікентіївні
площею 0,0595 га, кадастровий номер–
0520210100:01:021:0040, по пров.Заводському, 26 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.7). Пономарьовій Наталісі Михайлівні площею 0,0626 га, кадастровий номер–
0520210100:01:121:0024, по вул..Д.Нечая, 40 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
4.10.8). Кухару Миколі Євгеновичу - площею 0,4031 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0042,
по вул. Волошковій в с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого
селянського господарства;
4.10.9). Яцковій Валентині Іванівні - площею 0,5770 га, кадастровий номер–0520280100:04:003:0024,
по вул. Шкільній в с.Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого
селянського господарства;
4.10.10).
Миршук Любі Петрівні :
- площею 0,3355 га, кадастровий номер–0520280100:04:004:0036, по вул. Молодіжній в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,1452 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0043, по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,2656 га, кадастровий номер–0520280100:05:002:0008, по вул. Волошковій в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства ;
4.10.11).
Відковській Тетяні Леонідівні :
- площею 0,2500 га, кадастровий номер–0520280100:05:006:0029, по вул. Волошковій,63 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,2165 га, кадастровий номер–0520280100:05:006:0028, по вул. Волошковій , 63 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства ;
4.10.12).
Дранчуку Олександру Васильовичу - площею 0,0034 га, кадастровий номер–
0520210100:01:002:0053, по вул. Цукрового заводу, 40 А , гараж 53 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів ;
в користування
4.10.13).
Брові Віталію Степановичу площею 0,0028 га, кадастровий номер–
0520210100:03:009:0036, по вул. М.Кривоноса, 62 А, гараж 2 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів в оренду на 49 років з платою за користування земельною ділянкою в
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
Голосували: за – одноголосно.
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4.11. 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
4.11.1) Камінській Ользі Юріївні – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Героїв Чорнобиля, 4 , кв.1 в
м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.11.2) Кириченку Миколі Володимировичу – орієнтовною площею 0,0650 га по вул. Войни , 23 в
м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.11.3) Денисенко Раїсі Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. М.Туніка, 18 в м.Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.11.4) Заєнчаковській Нелі Борисівні – орієнтовною площею 0,0600 га по пров. Костіна М., 13 в
м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.11.5) Коваль Валентині Василівні:
– орієнтовною площею 0,2500 га по вул..Т.Шевченка, 42 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, 42 в с. Антонівка Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
– орієнтовною площею 0,2500 га по вул.Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
– орієнтовною площею 0,2500 га по вул.Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства;
4.11.6) Макодзюбі Юрію Степановичу, Коваль Марії Степанівні – орієнтовною площею 0,0600 га по
вул. Перемоги, 27 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в спільну сумісну власність;
4.11.7) Мазур Антоніні Григорівні, Гюльбай Віті Степанівні, Мазуру Івану Степановичу – орієнтовною
площею 0,0070 га по вул. Святого Миколая , 9 кв.4 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в спільну сумісну власність;
4.11.8) Фоміній Вікторії Володимирівні – орієнтовною площею 0,0048 га по вул. Довженка, 29 а в
м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
Для оформлення права користування
4.11.9) Бєловій Раїсі Іванівні, громадянці Білорусі – орієнтовною площею 0,0500 га по вул.
Монастирській ,2 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в оренду ;
Голосували: за – одноголосно.
4.12. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та

гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
4.12.1). Сероветника Сергія Анатолійовича – під № 292 (АТО);
4.12.2). Шилінговського Дениса Володимировича – під № 293 (АТО) ;
4.12.3). Мацуна Олега Петровича – під № 294 (АТО) ;
4.12.4). Кулик Світлану Петрівну – під № 295 (Багатодітна сім’я);
4.12.5). Бобошка Юрія Васильовича – під № 296 (АТО) ;
4.12.6). Цебрія Василя Івановича – під № 297 (АТО) ;
4.12.7). Походзея Богдана Миколайовича – під № 298 (АТО) ;
4.12.8). Циганського Максима Федоровича – під №299 (АТО).
4.12.9). Крохмаля Олександра Валерійовича – під №300 (АТО) ;
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для будівництва гаража
4.12.10).
Шишкіна Вадима Анатолійовича– під № 630 (АТО) ;
4.12.11).
Мацуна Олега Петровича – під №631 (АТО) ;
4.12.12).
Крохмаля Олександра Валерійовича – під № 632 (АТО) ;
Голосували: за – одноголосно.
4.13. Слухали: заяву Сероветника Р.А. про передачу у власність земельної ділянки по вул..Медвецького,

61 в м.Бар, враховуючи договір купівлі-продажу від 30.08.2017р.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1).Розірвати договір оренди землі від 28.08.2017р., на земельну ділянку площею 0,0601 га,
кадастровий номер 0520210100:01:009:0014, по вул. Медвецького, 61 в м.Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд між Барською міською радою
та Постоюком Анатолієм Андрійовичем, громадянином Російської Федерації з 30.08.2017р.
2) Передати Сероветнику Руслану Анатолійовичу безкоштовно в приватну власність земельну
ділянку площею 0,0601 га по вул. Медвецького, 61 в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:009:0014, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3) Рекомендувати Сероветнику Руслану Анатолійовичу зареєструвати право власності на дану
земельну ділянку згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
4.14. СЛУХАЛИ: заяву Власій З.Г. про внесення змін до рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання

від 22.08.2017р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Власій З.Г..» щодо
площі земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку Власій З.Г..» викласти в новій редакції :
«1. Надати дозвіл Власій Зої Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
на земельні ділянки по вул. Коцюбинського, 33 в м.Бар орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0200 га для
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель житлової та громадської забудови.

4.15. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «АЛЬТАІР» про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею

0,0029 га по вул. Героїв Майдану в м.Бар
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР» договір оренди на
земельну ділянку площею 0,0029 га по вул. Героїв Майдану в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:141:0019, з 13.08.2017р. на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування тимчасової споруди «Транзит» з автобусною зупинкою) з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.16. СЛУХАЛИ: заяву Козловської Т.Є. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею

0,0101 га по вул. Гагаріна, 1 в м.Бар
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю Козловській Тетяні Євгенівні
договір оренди на земельну ділянку площею 0,0101 га по вул. Гагаріна,1 в м.Бар, кадастровий номер
0520210100:01:055:0023, з 15.04.2017р. на 10 років для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування магазину) з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4.17. СЛУХАЛИ: заяву Краєвської Руслани Ярославівни щодо продажу земельної ділянки площею 0,0360

га, що розташована в м.Бар на пл.. Пам’яті, 19/А.
8

Голосували: за – «17» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Маковецький С.Г.,Марущак Т.Л.,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.), проти – «1» (Теплов А.А.),
утрималось – «3»( Лещенко О.М., Мандра В.В., Медвецький А.А.).
ВИРІШИЛИ:
1)Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, що знаходиться за адресою: м. Бар, пл.. Пам’яті, 19/А, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі
2) Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 80186 грн. 00 коп. (вісімдесят тисяч сто вісімдесят
шість грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку державної експертизи землевпорядної
документації від 04 липня 2017р. за №1025.
3) Продати гр. Краєвській Руслані Ярославівні земельну ділянку площею 0,0360 га, кадастровий
номер 0520210100:01:068:0013 за адресою: м.Бар, пл.. Пам’яті, 19/А, за 80186 грн. 00 коп.
(вісімдесят тисяч сто вісімдесят шість грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку
державної експертизи землевпорядної документації від 04 липня 2017р. за №1025.
4) Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки площею 0,0360 га, що знаходиться за адресою: м. Бар, пл.. Пам’яті, 19/А, зі
сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі 80186 грн. 00 коп. (вісімдесят тисяч сто вісімдесят
шість 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. Краєвською Р.Я., укладений
17.01.2017р., зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису
18747067, з моменту набуття права власності на земельну ділянку.
4.18. СЛУХАЛИ: звернення Колективного підприємства побутового обслуговування «Мрія» про зменшення

плати за користування земельною ділянкою площею 0,0887 га по вул. Соборна,6 в м. Бар, в зв’язку з
тим, що частина земельної ділянки використовується для під’їзду та підходу до приміщення.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Встановити Колективному підприємству побутового обслуговування «Мрія», Кащенко
Феонії Тимофіївні, Рахліцькій Євгені Францівні, Свірідовій Анелії Андріївні, Панченко Аллі Анатоліївні,
Ружицькій Анастасії Денисівні, Філатовій Марії Володимирівні, Ніколенко Зінаїді Василівні, Савосіній
Олені Іванівні, Бузі Лілії Анатоліївні, Герасимчук Світлані Іванівні, Кумчак Станіславі Іванівні,
Свірідовій Тамарі Гаврилівні плату за користування земельною ділянкою площею 0,0887 га на умовах
оренди по вул. Соборна,6 в м.Бар:
- за земельну ділянку (під капітальною будівлею) площею 0,0387 га - в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками), площею
0,0500 га -в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4.19. СЛУХАЛИ: заяву Помилуйка В.В. про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки

площею 0,0100 га в м.Бар по вул. Гагаріна, кадастровий номер 0520210100:01:056:0016, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Чубар О.В. повідомила, що на профільйній комісії говорилось, що без права капітальної забудови.
Депутат Трачук В.О. запропонував доповнити словами : «…без права капітальної забудови»
Голосували: за – «17» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти –
«3» (Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Теплов А.А.), утрималось – «1» (Марущак Т.Л.).
ВИРІШИЛИ: Надати Помилуйку Володимиру Васильовичу в користування на умовах земельного
сервітуту земельну ділянку площею 0,0100 га в м.Бар по вул. Гагаріна, кадастровий номер
0520210100:01:056:0016, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 1 рік з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки без права капітальної забудови.
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Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.
4.20. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги на поховання.

Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу Чернелівській Діні Анатоліївні на поховання матері
Мазурець Діни Іванівни в розмірі 1500 грн., яка на день смерті ніде не працювала.

4.21. СЛУХАЛИ: Про надання громадянам одноразової адресної матеріальної допомоги як компенсацію по

сплаті земельного податку за 2016 рік .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу як компенсацію по сплаті земельного податку
за 2016 рік громадянам згідно додатку №1 .
2) Відділу бухгалтерського обліку провести обов’язкові утримання з даної матеріальної допомоги
згідно чинного законодавства .
4.22. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги.

Депутат Гуменюк І.В. озвучила, що на засіданні ради голів постійних комісій, фракцій та груп була
пропозиція виділити кошти і допомогти з купівлею котла.
Депутат Кальман О.В. сказав, що він там був, склав акт матеріально-побутового обстеження і
підтвердив, що рівень матеріального забезпечення Гори В.Д. низький і сама вона не в спромозі
придбати нового котла.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
1.1). Новаковській Любов Михайлівні - на лікування в сумі 2000 грн. ;
1.2). Рудик Людмилі Федорівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.3). Кащенко Лідії Вікторівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.4). Мельнику Василю Феодосійовичу – на лікування в сумі 1000 грн. ;
1.5). Ткачу Олександру Олександровичу – на лікування в сумі 1000 грн. ;
1.6). Галецькому Григорію Ульяновичу – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.7). Смотрицькій Євгенії Семенівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.8). Ковбасюк Лідії Володимирівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.9). Мирчуку Володимиру Борисовичу – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.10). Бабіну Григорію Олексійовичу – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.11). Ярмощук Наталі Борисівні – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.12). Холостих Ларисі Василівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.13). Паразінській Євгені Григорівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.14). Ковальській Генефі Іванівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.15). Лисенко Ларисі Олександрівні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.16). Карелову Федору Ефтійовичу – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.17). Юрковій Аллі Анатоліївні – на лікування сина Юркова Назара Сергійовича в сумі 1000 грн. ;
1.18). Потапову Василю Кузьмичу - на лікування в сумі 500 грн. ;
1.19). Логовій Галині Миколаївні – на лікування в сумі 2000 грн. ;
1.20). Петровському Ігорю Олеговичу – на лікування в сумі 2000 грн. ;
1.21). Антоновій Тамарі Миколаївні – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.22). Постернаку Віктору Анатолійовичу – на лікування в сумі 2000 грн. ;
1.23). Заболотному Михайлу Миколайовичу - на лікування в сумі 3000 грн.;
1.24). Сердюк Раїсі Борисівні - на лікування в сумі 500 грн. ;
1.25). Коростовській Оксані Анатоліївні - на лікування доньки Коростовської Дар’ї Борисівни
в сумі 500 грн. ;
1.26). Христофору Віктору Анатолійовичу – на лікування в сумі 500 грн. ;
1.27). Макєєвій Олені Федорівні – на лікування в сумі 500 грн.
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2)Надати Горі Валентині Дмитрівні матеріальну допомогу на придбання газового котла в сумі 5000
грн. при можливій відстрочці до наступної сесії .
4.23. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги батькам, діти яких хворі на ДЦП.

Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2017р. щодо
виділення коштів для виплати матеріальної допомоги батькам, діти яких хворі на ДЦП в сумі 7000
грн. та подані необхідні підтверджуючі документи,1. Надати матеріальну допомогу батькам, діти яких хворі на ДЦП в сумі 500 грн. кожному:
1.1) Кадельчук Тетяні Дмитрівні (дитина Кадельчук Сергій Петрович);
1.2) Маніті Лілії Леонтіївні (дитина Ковалишин Руслан Олександрович) ;
1.3) Комару Анатолію Миколайовичу (дитина Комар Тарас Анатолійович);
1.4) Побережній Оксані Олегівні (дитина Побережний Іван Олександрович);
1.5) Руських Ліні Петрівні (дитина Руських Вікторія Максимівна);
1.6) Бондарю Олексію Володимировичу (дитина Бондар Пилип Олексійович);
1.7) Чорногало Ірині Павлівні (дитина Чорногало Світлана Сергіївна);
1.8) Суконік Олені Станіславівні (дитина Суконік Максим Анатолійович).

5.

СЛУХАЛИ: Про результати розслідування причин невикористання коштів обласного бюджету по
виконанню аварійно-відновлювальних робіт по буд. №76 за адресою м. Бар, вул.. Бони Сфорци.
Голова тимчасової контрольної комісії з даного питання Трачук В.О. сказав, що це питання було
обговорено на комісіях, висвітлено в ЗМІ, пройшов резонанс і кожен зробив свої висновки. В
подальшому кожен , хто причетний до цього, не буде допускати таких порушень у своїй виробничій
діяльності , запропонував питання зняти з порядку денного і завершити роботу комісії .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Питання зняти з розгляду.
2) Припинити роботу тимчасової контрольної комісії, створеної 10 сесією міської ради 8 скликання від
11.07.2017 р. для проведення розслідування причин невикористання коштів обласного бюджету по
виконанню аварійно-відновлювальних робіт по буд. № 76 по вул. Бони Сфорци у м.Бар.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.

6.

СЛУХАЛИ: Про встановлення батьківської плати за навчання та за тимчасове користування
музичними інструментами в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2017-2018 навчальний рік
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити розмір місячної плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа»:
- по класу баяна, акордеона – 150 грн.;
- по класу фортепіано – 200 грн.;
- по класу скрипки – 150 грн.;
- по класу гітари – 180 грн.;
- на художньому відділі – 150 грн.;
- на хореографічному відділі – 160 грн.
2. Погодити розмір місячної плати за тимчасове користування музичними інструментами в КЗ
«Барська дитяча музична школа»:
- акордеон – 10 грн.;
- баян – 10 грн.;
- духові інструменти (труба, альт, кларнет, тенор, тромбон) – 10 грн.;
- скрипка – 15 грн.
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7.

СЛУХАЛИ:Про звільнення від сплати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 20172018 навчальний рік
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Звільнити від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 вересня 2017 року
дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних сімей :
- Максименко Олександру – фортепіано(викладач Некрасова Т.М.).;
- Пархонюк Людмилу - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Муляра Дмитра - ; фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Ковальського Дмитра - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Ковальчук Маргариту - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Лаврентюк Олену - фортепіано(викладач Корчинська І.М.)
- Рибак Надію - фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
- Суконника Тараса – фортепіано (викладач Корчинська І.М.);
- Гоменюк Юлію - фортепіано(викладач Корчинська І.М..);
- Медведєву Владиславу – фортепіано(викладач Кібітлевська Л.М.);
- Важеніну Марію – фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Важеніну Анну - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Танєвську Єлизавету - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Данильченко Анастасію - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Ярового Владислава – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Ярову Анну – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Драгомирецьку Діану - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Кльоц Вікторію - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Григоренку Христину - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Мазура Богдана – баян (викладач Холостих Л.В.);
- Паращука Дмитра - баян (викладач Холостих Л.В.);
- Кулик Інну – баян (викладач Древінська Н.В.);
- Фурман Ангеліну - баян (викладач Древінська Н.В.);
- Жильчинського Романа - баян (викладач Древінська Н.В.);
- Шутка Анатолія - баян (викладач Подуфалова О.А.);
- Нівельського Сергія – гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Нівельського Владислава – гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Данильченка Олексія - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Муляра Дениса - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Смірнова Іллю - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Грежук Тетяну - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Ярового Владислава - гітара (викладач Подуфалов С.С.);
- Кузнєцову Діану – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Пархонюка Івана - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Пархонюк Анну - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Кімаківську Злату - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Суконник Марію - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Нагаєвську Маргариту - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Сук Ангеліну – скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
- Юкал Ірину - скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
- Медведєва Дмитра – скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Данильченко Вероніку - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Слободянюк Роксолану - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Христофор Маргариту - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Кльоц Маргариту - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Лівіцку Надію – скрипка (викладач Вихованець Я.О.)
- Короткову Катерину – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.)
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2) У зв’язку із значним зменшенням контингенту на духовому відділі та враховуючи потребу
міста в існуванні духового оркестру і збереженні духової музики, звільнити від плати за
навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 вересня 2017 року 44 учні, які навчаються
на духовному відділі.
8.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про розмір вартості
харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м.Бар».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити пункт 2. Встановити розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування
дітей у комунальних дошкільних закладах навчальних закладах міста Бар, що становить 60% від
вартості харчування на день.
наступними розділами:
- батьківської плати для жителів с. Антонівка, с. Глинянка, с. Широке – 40% та коштів місцевого
бюджету для жителів с. Антонівка, с. Глинянка, с. Широке – 60%;

8.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Звільнити на 2017 рік:
1) Цицюрську Лідію Анатоліївну від плати за харчування дітей Цицюрської Єлизавети Леонідівни,
Цицюрської Марії Леонідівни в ДНЗ №2 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
2) Коваль Катерину Андріївну від плати за харчування дітей Коваля Павла Івановича, Коваля
Андрія Івановича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
3) Солоненко Маргариту Анатоліївну від плати за харчування дітей Солоненка Євгенія
Олексійовича, Солоненко Злати Олексіївни в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
4) Кузнецову Юлію Василівну від плати за харчування доньки Кузнецової Інни Михайлівни в ДНЗ №8
на 50 % як багатодітну сім’ю ;
5) Абрамович Наталії Олександрівни від плати за харчування доньки Вояковської Вікторії Сергіївни
в ДНЗ №3 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
6) Щербатюк Віту Миколаївну від плати за харчування доньки Щербатюк Анастасії Віталіївни в ДНЗ
№3 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
7) Рокочук Катерину Олександрівну
від плати за харчування дітей Рокочука Олександра
Андрійовича, Рокочука Владислава Андрійовича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
8) Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування сина Мізерного Артура Руслановича в ДНЗ
№3 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
9) Павленко Світлану Миколаївну від плати за харчування доньки Павленко Маргарити Павлівни в
ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
10) Данильчук Наталю Василівну від плати за харчування дітей Данильчука Адама Сергійовича,
Данильчук Асію Сергіївну в ДНЗ №7 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
11) Мандру Надію Василівну від плати за харчування доньки Мандри Соломії Вікторівни в ДНЗ №1 на
50 % як багатодітну сім’ю ;
12) Савєльєву Наталю Василівну від плати за харчування сина Савєльєва Дениса Васильовича в
ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
13) Саволюка Олега Васильовича від плати за харчування сина Саволюка Іллю Олеговича в ДНЗ №2
на 50 % як багатодітну сім’ю ;
14) Кулик Світлану Петрівну від плати за харчування доньки Кулик Дар’ї Олександрівни в ДНЗ №2
на 50 % як багатодітну сім’ю ;
15) Гнатишену Ольгу Василівну від плати за харчування доньки Гнатишеної Альони Ігорівни в ДНЗ
№3 на 50 % як багатодітну сім’ю ;
16) Хмеля Олега Івановича від плати за харчування доньки Хмель Валерії Олегівни в ДНЗ №2 на
100 % як малозабезпечену сім’ю до 30.11.2017р.;
17) Саврій Світлану Володимирівну від плати за харчування доньки Саврій Юліани Сергіївни в ДНЗ
№3 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 30.11.2017р.;
18) Шматлай Оксану Миколаївну від плати за харчування доньки Шматлай Мар’яни Віталіївни в ДНЗ
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

9.

№3 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.12.2017р.;
Смірнову Ірину Дмитрівну від плати за харчування сина Смірнова Тімура Гєрмановича в ДНЗ
№2 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.12.2017р.;
Банадигу Людмилу Юріївну від плати за харчування доньки Банадиги Софії Вікторівни в ДНЗ №3
на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 30.11.2017р.;
Кучеряву Тетяну Марцінівну від плати за харчування доньки Кучерявої Віри Олександрівни в ДНЗ
№1 на 100 % як малозабезпечену сім’ю з 19.08.2017р. до 30.09.2017р.;
Гребенюк Вікторію Степанівну від плати за харчування доньки Гребенюк Яни В’ячеславівни в ДНЗ
№7 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.12.2017р.;
Таужнянську Світлану Миколаївну від плати за харчування доньки Таужнянської Дар’ї Дмитрівни в
ДНЗ №7 на 100 % як малозабезпечену сім’ю до 31.12.2017р.
Гребенюк Юлію Олегівну від плати за харчування доньки Гребенюк Ольги Вадимівни в ДНЗ №1
на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 05.09.2017р.;
Мельник Валерію Олександрівну від плати за харчування доньки Мельник Анни Вадимівни в ДНЗ
№2 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 23.08.2017р.;
Чорней Катерину Валеріївну від плати за харчування сина Чорней Артура Андрійовича в ДНЗ №8
на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 21.08.2017р.;
Семенову Тетяну Сергіївну від плати за харчування доньки Семенової Софії Юріївни в ДНЗ №7
на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 01.09.2017р.;
Сероветника Сергія Анатолійовича від плати за харчування сина Сероветника Павла Сергійовича
в ДНЗ №1 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 19.08.2017р.;
Мельника Івана Олеговича від плати за харчування доньки Мельник Марії Іванівни в ДНЗ №1 на
50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 29.08.2017р.;
Ткаченко Любов Миколаївну від плати за харчування доньки Ткаченко Іванни Василівни в ДНЗ
№3 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 12.09.2017р.;
Долинну Сніжану Михайлівну від плати за харчування сина Долинного Руслана Олександровича
в ДНЗ №1 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 01.09.2017р.;
Станкевича Олексія Валентиновича
від плати за харчування сина Станкевича Івана
Олексійовича в ДНЗ №8 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з
14.09.2017р.;
Гуменюк Ірину Іванівну від плати за харчування сина Гуменюка Костянтина Артуровича в ДНЗ
№2 на 50 %, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни, з 15.09.2017р.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів
працівників закладів освіти на 2017/2018 навчальний рік Барської міської ОТГ.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала з п.7 виключили слова: «…доцільність переведення однієї
Барської ЗОШ 1-3 ступеню на 1-2 ступеню та …».
Головуючий виносить на голосування дане питання з урахуванням пропозиції Гуменюк І.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н.р. у складі п’яти
дошкільних навчальних закладів та Глинянського НВК «ЗОШ І ст..-ДНЗ» 36 груп та 860 дітей.
(Додаток №1)
2. Затвердити загальну чисельність працівників ДНЗ в кількості 209,32 штатних одиниці (додаток
№2)
3. Затвердити на 2017-2018 навчальний рік три ЗОШ І-ІІІ ст.., один НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»,
один Глинянський НВК «ЗОШ І ст..-ДНЗ», 92 класи, 2190 учнів (додаток 3, додаток 4).
4. Затвердити 197,26 педагогічних ставок, 148,7 ставок адміністративно-господарського та
обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників – 44,75
шт.од., спеціалістів – 22 шт.од., робітників – 81,95 шт.од.
(Додаток №5)
4.1. Виділити додаткові години та години на факультативні заняття враховуючи профільне
спрямування закладів, створення освітнього округу відповідно до постанови КМУ від
27.08.2010 р. №77 «Про затвердження Положення про освітній округ» та для роботи з
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обдарованими дітьми в школах, які досягли високих результатів за підсумками ІІ та ІІІ
етапів Всеукраїнських предметних олімпіад.
4.2. Затвердити 22 групи продовженого дня на 658 учнів, у школах де організовано повноцінне
харчування та здійснюється підвіз учнів до місця навчання (Додаток №6).
4.3. З метою усунення різних порушень усної і писемної мови серед учнів загальноосвітніх
шкіл, для проведення занять з дітьми з вадами мови затвердити по одній посаді учителялогопеда логопедичного пункту при ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, при НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія,
при ЗОШ І-ІІІ ст..№3, при ЗОШ І-ІІІ ст..№4.
5. Затвердити на 2017-2018 н.р. одну дитячу музичну школу, з кількісним складом 322 учня та 19
класів (Додаток 7).
6. Затвердити загальну штатну чисельність працівників музичної школи в кількості 41,51
штатних одиниць, в т.ч. педагогічні ставки – 35,01шт.од. іншого персоналу – 6,5 шт.од.
(Додаток 8).
7. При розгляді міського бюджету на 2018 рік розглянути питання скорочення обслуговуючого
персоналу.
10.

Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на
2017 рік»

10.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання від 11.07.2017р. « Про внесення змін

до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання від 11.07.2017р. « Про внесення змін до
рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік», а саме в п.п.4.3
слова «… по вул. Гончарна …» замінити словами «… по вул.. Гончарній зі з’їздом на вул. Руський вал
в м.Бар Вінницької області …».

10.2. СЛУХАЛИ: депутатські звернення щодо виділення коштів:

Голосували: за – одноголосно.
10.2.1) Депутата міської ради Мірчука С.В. щодо виділення коштів в сумі 35000 грн. для проведення
поточного ремонту проїзду між будинками №11 та №17 по вул.. Соборна;
ВИРІШИЛИ: Розглянути звернення при розгляді міського бюджету на 2018 рік.
10.2.2) Депутата міської ради Ковальова М.Т. щодо виділення коштів в сумі 120 000 грн. для
вирішення проблеми водовідведення по вул..Перемоги в м.Бар ;
ВИРІШИЛИ: Розглянути звернення при розгляді міського бюджету на 2018 рік.
10.2.3) Депутата міської ради Ковальова М.Т. щодо внесення до плану соціально – економічного
розвитку на 2018 рік та виділення коштів на водовідведення та облаштування асфальтобетонного
покриття вул.. Злагоди в м.Бар;
ВИРІШИЛИ: Розглянути звернення при розгляді міського бюджету на 2018 рік.
10.2.4).Депутата міської ради Лещенко О.М. щодо виділення коштів на оплату теплопостачання та
електроенергії для КУ «Барська центральна районна лікарня»;
ВИРІШИЛИ: Розглянути звернення за результатами виконання міського бюджету за 10 місяців.
10.3. СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств, громадян

ВИРІШИЛИ:
10.3.1) Здійснити фінансування в сумі 18000 грн. на друк краєзнавчої літератури , збірника матеріалів
конференції для забезпечення І Міжнародної науково-практичної краєзнавчо-богословської
конференції «Духовні скарбниці Поділля» в межах коштів запланованих на заходи Барської міської
ради по КПКВКМБ 0114200 «Інші культурноосвітні заклади та заходи » за зверненням Асоціації
користувачів Барської районної бібліотеки «Світ інформації»
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Голосували: за – «20» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., 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., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось – «1» (Теплов А.А. ).
ВИРІШИЛИ:
10.3.2) Розглянути звернення за результатами виконання міського бюджету за 10 місяців
наступні звернення :
10.3.2.1) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 55 000 грн. для облаштування
майданчиків ТПВ із бетонних плит;
10.3.2.2) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 19 730 грн. на оплату виготовлення
конструкцій для ремонту шлюзів на водоймі орнітологічний заказник «БАРСЬКИЙ»;
10.3.2.3) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 380 000 грн. для завершення робіт і
проплати за вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Чернишевського на
ділянці від перехрестя з вул..Європейською по перехрестя з вул. Руданського в м.Бар ;
10.3.2.4) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 64000 грн. для підготовки роботи в
осінньо- зимовий період на закупку автозапчастин та шин ;
10.3.2.5) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виділення коштів в сумі 30 000 грн. на виготовлення плит з
граніту з надписами на меморіальному комплексі по вул..Буняковського в м.Бар;
10.3.2.6) Барське КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» щодо виділення коштів в сумі 37826 грн. для
погашення першого платежу з кредиту КО «Обласний фонд сприяння інвестицій та будівництва»
згідно графіку ;
10.3.2.7) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо
виділення додаткових коштів в сумі 100000 грн. на оплату за тепло Барської амбулаторії АЗПСМ ;
10.3.2.8) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо
виділення додаткових коштів в сумі 600000 грн. на заробітну плату.
10.3.2.9) Вінницької ОДА щодо співучасті у спів фінансуванні придбання для Вінницького обласного
клінічного онкологічного диспансеру сучасного комп’ютерного томографа загальною вартістю 6,5
млн.грн. .
10.3.2.10)Барська громадська спортивна організація «Футбольний клуб «БАР» щодо виділення коштів
в сумі 100000 грн. для прийняття участі у чемпіонаті області з футболу сезону 2017-2018 рр
(погашення заборгованості перед обласною федерацією футболу, оплата заявкових внесків за
попередні сезони , для виїзних матчів команди, оплати суддівства у домашніх іграх).
10.3.2.11)ГО «Союз Чорнобиль» Барського району щодо виділення коштів в сумі 6000 грн. на
облаштування кабінету та інших потреб організації на виконання затвердженої програми;
10.3.2.12) КУ «Територіальний центр соціального обслуговування Барського району» щодо виділення
коштів в сумі :
- 168600 грн. на зарплату; 26700 грн. нарахування на заплату;
- 10500 грн. для розрахунків за технічне обслуговування газової котельні ПАТ «Барський
машзавод»;
- 33700 грн. для оплати електроенергії;
- 140900 грн. для оплати природного газу ;
10.3.2.13) Управління соціальної політики Барської РДА щодо виділення коштів в сумі 194473 грн.
(вересень-44111 грн., жовтень-45362 грн., листопад та грудень-105000 грн.) на виплату
щомісячної грошової компенсації особам , що надають соціальні послуги громадянам, які
потребують постійного стороннього догляду за місцем проживання і не обслуговуються
територіальними центрами соціального обслуговування;
Голосували : за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
10.3.3) Розглянути звернення при розгляді міського бюджету на 2018 рік:
10.3.3.1) КЗ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» щодо виділення коштів на підвищення премії працівникам до
50 % посадового окладу;
10.3.3.2) КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо виділення коштів в сумі 1 000 000 грн. на
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придбання стійки ендоскопічної для хірургічного відділення;
10.3.3.3) Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області щодо виділення коштів в сумі
146 тис.грн. на виконання Комплексної правоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпека
міста Бар» .
Голосували : за – одноголосно.
Головуючий пояснив, що написаний проект і умови проекту є спів фінансування, тому варто прийняти
участь.
Депутат Теплов А.А. розповів про суть цього проекту, на що підуть гроші .
ВИРІШИЛИ:
10.3.4) Розглянути звернення за результатами виконання міського бюджету за 10 місяців
звернення БО «Фонд громади Барського району «Барі» щодо виділення коштів в сумі 13100
грн. (25% від загальної суми проекту, що складає 52312,50 грн. ) для закупівлі двох стендів
для реалізації проекту «об’єднання Барської громади через самоорганізацію».
Голосували : за – одноголосно.
10.4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет

на 2017 рік» .
Депутат Кальман О.В. сказав, що він представляє депутатську групу «БАРЧАНИ» і він знає, що
батьки платять кошти за різні роботи в садочках, школах, тому вони не будуть голосувати за зняття
коштів з шкіл і садочків.
Депутат Гуменюк І.В. сказала, що начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О. на
бюджетній комісії надала пояснення, що зняття коштів із вказаних статей особливо не вплине на
проблеми в вказаних закладах, тим більше що кошти ці обіцяють повернути в 2018 році.
Депутат Мельник Н.В. сказала, що не можна не виплатити зарплати людям, що пропрацювали .
Гуменюк запропонувала пункт 10.4.1 голосувати по підпунктах.
ГОЛОСУВАЛИ п. 10.4.1.1.: за – одноголосно.
Депутат Медвецький А.А. запропонував доповнити рішення «… з відновлення з послідуючі місяці…»
Головуючий ставить на голосування п.10.4.1.2 рішення з поправкою депутата Медвецького А.А.
ГОЛОСУВАЛИ п.10.4.1.2 (є доповнення в п.10.4.8) : за – «16» ( Брова Н.С., Гуменюк І.В.,
Капиця В.М., Лещенко О.М., 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., Теплов А.А. Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось – «5» ( Гуршал І.В., Кальман О.В., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О.).
ГОЛОСУВАЛИ п.10.4.1.3: за – «18» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., 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., Романяк Л.Г., Теплов А.А. Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось – «3» ( Гуршал І.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.).
ГОЛОСУВАЛИ п.10.4.1.4, п.10.4.1.5: за – «20» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., 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., Романяк Л.Г., Теплов А.А. Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось – «3» ( Гуршал І.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.).
ГОЛОСУВАЛИ п. 10.4.1.6 – п.10.4.1.9 : за – одноголосно.
ГОЛОСУВАЛИ п. 10.4.2 : за – одноголосно.
Депутат Трачук В.О. запитав : «Коли буде виготовлений Генеральний план міста?».
Подельнюк О.М. відповіла, що згідно договору до 31.12.2017р.
ГОЛОСУВАЛИ п. 10.4.3 – п.10.4.7 : за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
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10.4.1) Зняти видатки загального фонду в сумі 756270,00 грн.:
10.4.1.1) По КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 41320,00 грн.:
- з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі – 5000,00 грн.,
- з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 9200,00 грн.,
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 20000,00 грн.,
- з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» - 4620,00 грн.,
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2500,00 грн.
10.4.1.2) По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» в сумі 336300,00 грн.:
- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 150000,00 грн.,
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 157300,00 грн.,
- з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 10000,00 грн.,
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 19000,00 грн.
10.4.1.3) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 175150,00 грн.:
- з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2500,00 грн.,
- з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 150000,00 грн.
- з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» - 5000,00 грн.,
- з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1150,00 грн.,
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 16500,00 грн.
10.4.1.4) По КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» в сумі 2000,00 грн.
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».
10.4.1.5) По КПКВКМБ 0114090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» в
сумі 3000,00 грн.:
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».
10.4.1.6) По КПКВКМБ 0114070 «Музеї i виставки» в сумі 7500,00 грн.:
- з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 6147,00 грн.,
- з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1353,00 грн.
10.4.1.7) По КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» в сумі 28000,00 грн.:
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000,00 грн.,
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 3000,00 грн.
10.4.1.8) По КПКВКМБ 0118010 «Резервний фонд» з КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в сумі
100000,00 грн.
10.4.1.9) По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по Барській міській раді
в сумі
63000,00 грн.
-з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
10.4.2) Зняти видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 200 000,00 грн.:

По КПКВКМБ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» з КЕКВ
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» в сумі 200 000,00 грн.
10.4.3) Направити видатки на загальний фонд в сумі 938770,00 грн.:

10.4.3.1) На КПКВКМБ 0114060 «Бiблiотеки» по Барській районній бібліотеці в сумі 284 000,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 219260,00 грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 48240,00 грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000,00 грн.
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 500,00 грн.
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15000,00 грн.
10.4.3.2) На КПКВКМБ 0113500 «Інші видатки» на комунальний заклад ЦР «Еверест» на:
18

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 76500,00 грн.
10.4.3.3) На КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 366970,00 грн. на:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 300795,00 грн.,
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 66175,00 грн.
10.4.3.4) На КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» кошти в сумі
134300,00 грн. ( 110000,00 грн. - на посипковий матеріал, 24300,00 грн. – на завершення
поточного ремонту переїзду через р.Горпинка по вул..Руданського з облаштування пішохідного
переходу в м.Бар).
10.4.3.5) По КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» районному бюджету в сумі 8500 грн. для фінансування до кінця 2017
року посади фахівця із соціальної роботи для Барського районного центру соціальної служби
для сім’ї, дітей та молоді.
10.4.3.6) По КПКВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» по КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 5500,00 грн. для виплати матеріальної допомоги
10.4.3.7) На КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» кошти в сумі
50000,00 грн. (поточний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території будинку №21 по
вул.. Героїв Майдану м.Бар та поточний ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць
Каштанова та І.Гонти в м.Бар).
10.4.3.8)На КПКВКМБ 0114200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 13000,00 грн.
10.4.4) Направити видатки на спеціальний фонд бюджет розвитку в сумі 17500,00 грн.:
10.4.4.1) На КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» в сумі 10000,00 грн. (придбання комп’ютерної
техніки).
10.4.4.2) На КПКВКМБ 0114100 «Школи естетичного виховання дiтей» на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 7500,00 грн. (придбання
теплообмінника котла КСТ-500).
10.4.5) По КП «Бар-благоустрій» По КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» кошти в сумі 122000,00 грн. зняти з придбання подрібнювача деревини
на направити на:
Розкидач протиожеледних сумішей МВУ-4 або МВУ-5
Відвал снігоочисний до трактора МТЗ 320
10.4.6) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 3812,00 грн.
10.4.7) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму

3812,00 грн., а саме:
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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2385,00 грн. (по
Барському НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гімназія 350,00 грн. (пісок – 90,00 грн., відсів – 120,00 грн.,
щебінь – 140,00 грн.), Глинянський НВК ЗОШ І ст.. – ДНЗ 2035,00 грн. ( стіл однотумбовий –
шт., стіл учнівський 4 шт. - 1715,00 грн., стілець учнівський 8 шт.– 320,00 грн.)
- По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
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1427,00 грн. (книги).
10.4.8) Кошти, зняті з видатків загального фонду згідно п.10.4.1.2 відновити в послідуючих місяцях.
11.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 3 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від
30.01.2017р. «Про внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання
від 16.12.2016 р. «Про оплату праці міського голови та заступників міського голови» та Положення
про порядок преміювання працівників апарату Барської міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 3 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від
30.01.2017р. «Про внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання
від 16.12.2016 р. «Про оплату праці міського голови та заступників міського голови» та Положення
про порядок преміювання працівників апарату Барської міської ради».

12.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договорів з технічного обслуговування газопроводів
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. розповіла про суть питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл міському голові на укладення договорів з технічного обслуговування
газопроводів між Барською міською радою та Публічним Акціонерним товариством по
газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» з дотриманням норм Закону України «Про публічні
закупівлі», в порядку виключення без урахування вимог, встановлених рішенням 12 сесії Барської
міської ради 8 скликання від 22.08.2017 р., «Про розгляд звернення групи депутатів щодо
впровадження процедури електронних закупівель в Барській міській раді.

13.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатський запит депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності
адміністративної комісії Барської міської ради за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р. та
запропонував передати даний запит на розгляд адміністративної комісії Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Депутатський запит депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності
адміністративної комісії Барської міської ради за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р. передати на
розгляд адміністративної комісії Барської міської ради.

14.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатський запит депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності КЗ
БМР «Муніципальна варта» за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р. та запропонував передати на
розгляд КЗ БМР «Муніципальна варта».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Депутатський запит депутата міської ради Олійника Р.Ю. щодо діяльності КЗ БМР
«Муніципальна варта» за період з 01.01.2017р по 01.10.2017р. передати на розгляд КЗ БМР
«Муніципальна варта».

15.

Різне
Депутат Лещенко О.М. наголосила, що на вторинному рівні медичної допомоги є багато проблем,
вирішення яких дуже важливе для громадян міста , особливо в даний час коли немає чіткого
визначення в питанні реформування вторинної ланки і на даний час ще не визначились із центрами
госпітальних округів, зупинилась на проблемі забезпечення інсулінами хворих на діабет , відсутності
достатнього фінансування на енергоносії . Для забезпечення ефективного сучасного хірургічного
лікування лікарні потрібна лапароскопічна стійка, придбання якої стане серйозним аргументом в
визначенні Бару як центру госпітального округу . Проблеми в лікарні із сучасним рентгенологічним
обладнанням, яке у є Шаргороді , Жмеринці, а у нас немає, при тому що спеціалістами для роботи на
згаданому медичному обладнанні ми забезпечені краще. Тому нам необхідно на 2018 рік планувати
спів фінансування для придбання необхідного обладнання . Лещенко О.М. також озвучила проблему
з антирабічною сироваткою та щепленням проти грипу, виразила сподівання, що міська рада
підтримає Барську лікарню.
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Керуючий справами виконкому міської ради Логінова Л.Г. проінформувала про роботу
спеціаліста, який працює в систему «Прозоро», доповіла , що спеціаліст пройшла відповідну
спеціалізацію , працює в бухгалтерському відділі і контроль за цією роботою покладено на головного
бухгалтера.
Депутат Медвецький А.А. звернув увагу депутатів на час початку проведення сесії, запитав думку
депутатів. Прозвучали різні думки : від 10.00 до 15.00. Зупинились на тому , що сесію будемо
розпочинати о 14.00.
Депутат Кальман О.В. розповів депутатам , що на Днях міста Бару були депутати з міста Квідзин і
сказали, що мають бажання запросити депутатів міста Бар , тому депутат Кальман О.В.
запропонував усім бажаючим готувати біометричні паспорти .
Головуючий зробив оголошення про фестиваль «APLLEBAR-2017».
Житель міста Панчоха А.І. розповів, що на вулиці Монастирській міська рада надала дозвіл на
встановлення МАФу. На сьогоднішній день проводиться будівництво капітальної будівлі без
наявності всіх необхідних документів та з іншими порушеннями чинного законодавства. Після його
звернення до секретаря міської ради будівництво було призупинено працівниками міської ради.
Панчоха А.І. переконував депутатів, що будівництво незаконне і поруч розміщена його незавершена
будівля.
Левицька Л.В. сказала , що з 2006 року Панчоха не сплачує орендну плату за землю, те що він
сплачує через податкову цього не видно, адже ця земля не приватизована, станом на 2017 рік в
Панчохи А.І. є заборгованість в сумі 46 тис. грн. , готуються матеріали до суду.
Слово надано орендарю ділянки Кухару Валерію.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. запитала Мазура В.: «Чому він розпочав роботи без
виготовлення паспорту прив’язки?» . відповіді не надійшло.
Мазур В. розповів, що розпочав тільки розбивку, розповів про свої плани по будівництву даного
об’єкту і про ті позитивні моменти , що будуть при роботі цього закладу. Розповів про свої дружні
наміри до Панчохи А.І. , але той на компроміси не йде.
Головуючий сказав, що почули дві сторони , а надалі це питання вирішуватиметься в робочому
порядку.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 14 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

21

