БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Проекти рішень на 25 сесію 8 скликання від 07.06.2018р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1) Про затвердження Демінської Т.В. на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Барської міської ради.
2) Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Бар у нічний час доби.
3) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4) Про внесення змін до рішення 18 сесії Барської міської ради 8 скликання від 18.12.2017 р. «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2018 рік».
5) Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 р.
6) Про внесення змін до програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Бар та об’єктів усіх
форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м. Бар на 2016-2020р.р.».
7) Про затвердження середньої вартості харчування одного дітодня літнього оздоровлення учнів в
пришкільних таборах загальноосвітніх закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади.
ДОДАТКОВО
8) Про надання послуги з організації харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах
загальної середньої освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади
9) Про скорочення чисельності штату апарату Барської міської ОТГ.
10) Про проведення моніторингу стану виконання запланованих показників з метою забезпечення виконання
першочергових робіт.
11) Інформація про стан робіт з реконструкції та розширення кладовища в м.Бар Вінницької області.
12) Різне.
Розгляд питань порядку денного
1.

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Демінської Т.В. на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Барської міської ради
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Демінську Тетяну Володимирівну на посаду керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ: Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Бар в нічний час доби.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Заборонити реалізацію алкогольних напоїв, пива ( крім безалкогольного), слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарства, на території міста Бар у період з 23:00 до
08:00 години.
2) Суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території міста, попередити про
обов’язковість виконання цього рішення шляхом опублікування даного рішення в газеті міської ради «Барчани» та
оприлюднення на офіційному сайті міської ради bar-city.com.ua в мережі ІНТЕРНЕТ.
3) Рекомендувати Барському ВП Жмеринського ВП Головного управління Національної поліції в Вінницькій області
вжити вичерпних заходів щодо виконання цього рішення та посилити контроль за дотриманням вимог ст.15-1, 15-2,
15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

3.1.

СЛУХАЛИ: звернення директора Барського коледжу транспорту та будівництва щодо надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами соціального змісту по вул. Героїв Майдану
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити пріоритет на розміщення рекламного засобу розміром 3,0 х 6,0 м в кількості 1 шт.(білборди) за
Барським коледжем транспорту та будівництва згідно наданих ескізних пропозицій терміном на 3 місяці за адресою
м. вул. Героїв Майдану (при виїзді у напрямку м. Вінниця, ліворуч)
2) Барському коледжу транспорту та будівництва погодити розміщення рекламних засобів з Службою автомобільних
доріг у Вінницькій області, КП «Бар-благоустрій», з Відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Барської РДА, Барським ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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3.2.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР_БЛАГОУСТРІЙ» про затвердження проектно-кошторисної документації
«Реконструкція зовнішнього освітлення в селах Антонівка, Глинянка та Широке Барського району Вінницької області»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ, запропонований апаратом міської ради: Затвердити проектно-кошторисну документацію
«Реконструкція зовнішнього освітлення в селах Антонівка, Глинянка та Широке Барського району Вінницької області» на
суму 1128,412 грн. (один мільйон сто двадцять вісім тисячі чотириста дванадцять гривень). Надати дозвіл КП «Барблагоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства.
Рішення профільної комісії: на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.3.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про дозвіл на виготовлення ПКД на капітальний ремонт підпірної
стінки дороги по вул.. Довбуша-Стельмаха вздовж садиби №19 по вул.. Новолинника в м. Бар Вінницької області.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт підпірної стінки дороги по вул.. Довбуша-Стельмаха вздовж садиби №19 по
вул.. Новолинника в м. Бар Вінницької області.
2) Виконавця робіт з розробки ПКД по вищевказаному проекту визначити через систему електронних закупівель
«ProZorro»
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.4.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Олійник М.І. про дозвіл на здійснення виносної торгівлі канцелярськими товарами в м.Бар по
вул. Героїв Майдану,20 (біля магазину «Оріон») та по вул.. Соборній, 17 (біля розрахункового відділу УГГ) з
01.07.2018 р. по 30.09.2018 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Надати дозвіл гр. Олійник Майї Іванівні на здійснення тимчасової виносної торгівлі канцелярськими товарами по
вул. Героїв Майдану,20 (біля магазину «Оріон») та по вул.. Соборній, 17 ( біля розрахункового відділу УГГ) з
01.07.2018 р. по 30.09.2018 р. на земельній ділянці площею 6 кв.м., із здійсненням плати за користування
торговим місцем щоденно, за кожен день торгівлі, на рахунок КП «Бар-благоустрій».
2) Гр. Олійник М.І. при здійсненні торгівлі дотримуватися правил торгівлі, санітарних та протипожежних норм,
техніки безпеки та охорони праці.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.5.

СЛУХАЛИ: звернення гр.. Вергелес В. О. щодо оцінки нежитлового приміщення котельні в м.Бар по вул. Каштанова,
70а
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити, так як дане приміщення не включено до переліку нерухомого майна, що підлягає
приватизації в 2018 році.
КП «Бар – благоустрій», балансоутримувачу приміщення, після закінчення договору оренди (16.09.2018 року)
використовувати приміщення для виробничих потреб.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.6.

СЛУХАЛИ: заяву ПП «ТЕЛЕБАРІНФО». щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити пріоритет на розміщення рекламних засобів розміром 3,0 х 6,0 м за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» згідно
наданих ескізних пропозицій терміном на 3 місяці за адресами:
- вул. Бони Сфорци (на території швейної фабрики на розі вул. Св. Миколая) в м.Бар- 2шт;
- вул. Святого Миколая (на території швейної фабрики) в м.Бар- 1шт;
- вул. Героїв Майдану (при в’їзді в сторону м. Вінниця праворуч) в м.Бар - 2шт.
2) ПП «Телебарінфо» погодити розміщення рекламних засобів з Службою автомобільних доріг у Вінницькій області,
КП «Бар-благоустрій», з Відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Барської
РДА, Барським ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області.
3). ПП «Телебарінфо» укласти договір з Барською міською радою про тимчасове користування місцем розташування
рекламного засобу (пріоритету) на період до моменту остаточного оформлення дозволу на розміщення зовнішньої
реклами, але не більше ніж на 3 місяці.
4) У зв’язку з насиченістю рекламних засобів на житлових вулицях міста Бар,Відмовити ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» у розміщенні рекламних засобів розміром 3,0 х 6,0 м за адресами:
- вул. Григоровичів-Барських (навпроти магазину «Харчо») в м.Бар;
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- вул. Григоровичів-Барських (навпроти ресторану «Зодіак») в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.7.

СЛУХАЛИ: звернення РЕЛІГІЙНОЇ МІСІЇ "КАРІТАС-СПЕС-БАР" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ щодо надання в оренду нежитлового приміщення майнового комплексу «Земляничка», яке
знаходиться на території Івановецької сільської ради, за межами населених пунктів, для реабілітаційнорекреаційних заходів з дітьми та сім’ями.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Відмовити РЕЛІГІЙНІЙ МІСІЇ "КАРІТАС-СПЕС-БАР" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ у наданні в оренду нежитлового приміщення майнового комплексу «Земляничка», що
перебуває на балансі КВ УВКГ «Барводоканал» та знаходиться на території Івановецької сільської ради, за межами
населених пунктів в другому поясі санітарно-захисноі зони водних об’єктів.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.8.

СЛУХАЛИ : Про ремонт тротуарів по вул. Каштановій в м.Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД «Вибірковий
капітальний ремонт тротуарів по вул. Каштановій на ділянці від перехрестя з вул. Заводською до перехрестя з
вул. Григоровичів-Барських в м. Бар Вінницької області».
2) Вважати таким , що втратило чинність рішення 5 сесії 8 скликання від 05.04.2017р. про надання дозволу КП
«Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.
Каштановій на ділянці з лівого боку дороги від перехрестя з вул. М.Леонтовича до перехрестя з вул.
Григоровичів-Барських в м. Бар Вінницької області».
3) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» виконати роботи з поточного ремонту тротуару в м.Бар по вул.. Каштановій на ділянці
від перехрестя з вул.. Героїв Майдану до КУ «Територіальний центр соціального обслуговування Барського
району» згідно рішення 19 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.01.2018р.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища

3.9.

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).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
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
3.9.1). Кучерук Лідії Миколаївні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:03:041:0012, по вул.
Визволителів, 17 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
3.9.2). Каськун Ірині Олексіївні – площею 0,0663 га, кадастровий номер–0520210100:01:030:0034, по вул.
І.Франка, 4 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
3.9.3). Мазур Антоніні Григорівні, Гюльбай Віті Степанівні, Мазуру Івану Степановичу - площею 0,0100 га,
кадастровий номер–0520210100:01:110:0041, по вул. Святого Миколая, 9, кв.4 в м.Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у спільну сумісну власність;
3.9.4). Маслак Ніні Василівні - по вул. Заводська, 50 в м.Бар:
- площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:01:145:0026, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0181 га, кадастровий номер–0520210100:01:145:0027, для ведення особистого селянського
господарства;
3.9.5). Кухар Ганні Іванівні :
- площею 0,2500 га , кадастровий номер–0520280100:05:014:0037, по вул. Лісовій, 14 в с.Глинянка Барського
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району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
- площею 0,1644 га, кадастровий номер–0520280100:05:014:0036, по вул. Лісовій, 14 в с.Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,3313 га, кадастровий номер–0520280100:05:014:0038, по вул. Лісовій в с.Глинянка Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,1952 га, кадастровий номер–0520280100:05:017:0009, по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
3.9.6). Гриценку Івану Васильовичу – площею 0,0018 га, кадастровий номер–0520210100:01:049:0031, по вул.
Європейській, 19, гараж 1 в м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
3.9.7). Данченку Григорію Олександровичу – площею 0,0024 га, кадастровий номер–0520210100:01:022:0219, по
вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, гараж №37 в м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
3.9.8). Яцковій Катерині Григорівні:
- площею 0,2500 га , кадастровий номер–0520280100:03:003:0035, по вул. Зарічній, 29 в с.Широке Барського
району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
- площею 0,0563 га, кадастровий номер–0520280100:03:003:0035, по вул. Зарічній, 29 в с.Широке Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
3.9.9). Хмелю Олександру Івановичу – площею 0,0135 га, кадастровий номер–0520210100:01:154:0031, по вул.
Цукрового заводу, 5, кв.4 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
3.9.10). Ординській Валентині Петрівні – площею 0,0607 га, кадастровий номер–0520210100:01:089:0043, по вул.
Галицьких вояків, 55/2 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
3.9.11). Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Логіновій Ларисі Григорівні – площею 0,2000 га, кадастровий номер–0520210100:05:001:0039, по вул.
Чернишевського (в районі аеродрому) в м.Бар для ведення особистого селянського господарства.
3.9.12). Філіштинському Ігорю Дмитровичу – площею 0,0814 га, кадастровий номер–0520210100:03:040:0001, по
вул. Виговського, 7 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
3.9.13). Ольтеру Юрію Ігоровичу – площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0117, по вул.
Грушевського, 67 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
3.9.14). Кондратюку Ігорю Михайловичу – площею 0,1600 га, кадастровий номер–0520210100:03:042:0016, по вул.
Порика, 5 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
3.9.15). Гадасюку Володимиру Степановичу:
- площею 0,2500 га , кадастровий номер–0520280100:05:014:0040, по вул. Польовій, 3 в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
- площею 0,1884 га, кадастровий номер–0520280100:05:014:0039, по вул. Польовій,3 в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,2286 га, кадастровий номер–0520280100:05:017:0010, по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,3030 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0050, по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
в користування на умовах оренди
3.9.16). Тируку Віталію Сергійовичу – площею 0,0552 га, кадастровий номер–0520210100:01:108:0065, по вул.
Йолтуховського, 15 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд ) на 49 років з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки (скористався правом приватизації);
3.9.17). Чмиху Михайлу Арефовичу - площею 0,0035 га , кадастровий номер–0520210100:01:150:0029, по вул.
Богдана Хмельницького, 15 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 10 років з платою
за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.10. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
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(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (користування на
умовах оренди, земельного сервітуту, постійне користування):
Для оформлення права власності
3.10.1). Куліш Світлані Михайлівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Черняховського, 14 в м.Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
3.10.2). Васковнюку Леоніду Дмитровичу - орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Галицьких вояків, 71 в м.Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
3.10.3). Ремінній Лілії Олександрівні по вул. Гагаріна, 4 в с.Антонівка Барського району Вінницької області:
- орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
- орієнтовною площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства;
3.10.4). Колесніку Віталію Олексійовичу – орієнтовною площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса ,60, гараж 3 в
м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
3.10.5). Язвенюку Ігорю Михайловичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Каштановій, 11-а, гараж 5 в м.Бар
для будівництва індивідуальних гаражів;
Для оформлення права користування на умовах оренди
3.10.6). Кушніру Анатолію Францовичу, громадянину Росії, - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Набережній, 6
в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.11. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та гаражів:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку
3.11.1).
Савчук Людмилу Андріївну - під № 1050;
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
3.11.2).
Галюка Богдана Васильовича - під № 274 (АТО);
3.11.3).
Дудіна Вадима Васильовича - під № 275 (АТО);
3.11.4).
Мазура Миколу Вікторовича - під № 276 (АТО);
3.11.5).
Карася Андрія Ігоровича - під № 277 (АТО);
для будівництва гаража
Галюка Богдана Васильовича – під № 637 (АТО);
3.11.7).
Цебрія Василя Івановича – під № 638 (АТО)
3.11.6).

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.12. СЛУХАЛИ: заяву Шевчука Т.П. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 0,0032 га по вул.
Каштановій ,64 в м.Бар для обслуговування входу до магазину
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити Шевчуку Тарасу Петровичу договір оренди на земельну ділянку площею 0,0032 га
по вул. Каштановій, 64 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:049:0027, з 29.04.2018р. на 10 років для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування окремого входу до магазину) з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.13. СЛУХАЛИ: заяву Гриновецького П.М. щодо внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання від 28.02.2018р. «Про
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гриновецькому П.М.», а
саме надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою замість виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в зв’язку з тим, що гараж побудований у 2001-2002 році.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити , відповідно до п.6 ч.9 ст.55 Закону України «Про землеустрій».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.14. СЛУХАЛИ: заяву Наманюка В.А. щодо внесення змін до рішення 23 сесії 8 скликання від 19.04.2018р. «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Наманюку В.А.» щодо цільового призначення
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земельної ділянки .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 23 сесії 8 скликання від 19.04.2018р. «Про дозвіл на виготовлення
документації на земельну ділянку Наманюку В.А.», а саме викласти дане рішення в наступній редакції :
«1. Надати дозвіл Наманюку Василю Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права користування
земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту, орієнтовною площею 0,0040 га по вул. Героїв Майдану,
44 кв.4 в м.Бар, для іншої житлової забудови (будівництва прибудови до квартири) за рахунок земель
житлової та громадської забудови».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.15. СЛУХАЛИ: заяву Янковської С.Д. щодо внесення змін до рішення 21 сесії 7 скликання від 07.12.2016р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Янковській С.Д.», а саме поновити термін договору оренди.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Внести зміни до рішення 21 сесії 7 скликання від 07.12.2016р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Янковській С.Д.», а саме:
- п.6 вважати таким, що втратив чинність;
- п.2. викласти в наступній редакції: «2. Надати гр. Янковській Світлані Дмитрівні вищевказану земельну
ділянку в користування на умовах оренди терміном на три роки на період з 07.12.2016р. по 06.12.2019р. за
рахунок земель запасу.».
2) Зобов’язати Янковську С.Д. виконати пункти 4 та 5 рішення 21 сесії 7 скликання від 07.12.2016р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Янковській С.Д.» та попередити, що у разі невиконання вимог буде розглянуто питання про
стягнення збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного доходу) .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.16. СЛУХАЛИ: заяву Гусак Г.Ф. про надання дозволу на передачу в суборенду частини орендованої земельної
ділянки площею 0,0024 га (загальна площа 0,0053 га) по вул. Каштановій, 11 в м.Бар для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину «Надежда»)
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити, оскільки договір суборенди землі підлягає державній реєстрації з визначеним
кадастровим номером, а кадастровий номер присвоєний земельній ділянці з площею 0,0053 га, яка призначена
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину «Надежда»).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.17. СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок для котеджної забудови по вул.Героїв Майдану в
м.Бар:
1) Захарчука Василя Дмитровича , учасника бойових дій
2) Захарчука Дмитра Васильовича
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити , так як дані земельні ділянки передбачені для учасників бойових дій , які приймали
безпосередньо участь в АТО .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.18. СЛУХАЛИ: заяву Полевського М.О. щодо виділення земельної ділянки для комерційного використання
(розміщення двох зблокованих тимчасових споруд) площею 0,0090 га в м.Бар (викопіювання додається).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити , так як земельна ділянка знаходиться в ПЗС заказника «БАРСЬКИЙ», охоронна
зона ЛЕП 10 кВт .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.19. СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «УКРНАФТА» про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 0,0,2500
га по вул. Героїв Майдану, 55 в Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити ПАТ «УКРНАФТА» договір оренди на земельну ділянку площею 0,2500 га по вул.
Героїв Майдану, 55 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:05:001:0021, на 10 років для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення
та міжнародних відносин
3.20. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати матеріальну допомогу:
1.1) Шкраб Олені Андріївні - на лікування в сумі 500 грн.;
1.2) Христофор Крістіні Борисівні – на лікування доньки Христофор Марії Андріївни в сумі 500 грн.;
1.3) Герасімовій Валентині Петрівні - на лікування в сумі 2000 грн.;
1.4) Неприлюк Оксані Леонідівні – на лікування дітей Неприлюк Софії Андріївни та Неприлюка Владислава
Андрійовича в сумі 500 грн.;
1.5) Степанкевич Таїсії Петрівні – на лікування доньки Степанкевич Надії Анатоліївни в сумі 1000 грн.;
1.6) Шкарпеті Олександру Степановичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.7) Мазуришиній Ользі Анатоліївні – на лікування сина Тхір Ігоря Вадимовича в сумі 2000 грн.;
1.8) Сербіну Віталію Віталійовичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.9) Свинар Тамарі Йосипівні – на лікування в сумі 1000 грн.;
1.10) Собчинській Світлані Іванівні – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.11) Бурій Валентині Сергіївні – на лікування за заявою її сина Бури Артема Михайловича в сумі 1000 грн.;
1.12) Грамінському Руслану Івановичу – на лікування в сумі 500 грн.;
1.13) Трачу Петру Дмитровичу – на лікування в сумі 500 грн.;
1.14) Садлію Олександру Івановичу – на лікування в сумі 1000 грн.;
1.15) Івановій Галині Олексіївні – на лікування в сумі 500 грн.;
1.16) Мірчук Надії Йосипівні – на лікування в сумі 500 грн.;
1.17) Герасімовій Світлані Михайлівні – на лікування в сумі 500 грн.;
1.18) Коваленку Миколі Лукіяновичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.19) Кухар Марії Ульянівні – на лікування в сумі 500 грн.;
1.20) Новаківському Віктору Лівоновичу – на лікування в сумі 500 грн.;
1.21) Каліцінській Вікторії Олександрівні – на лікування батька Каліцінського Олександра Миколайовича в сумі
2000 грн.;
1.22) Гребенюку Ігорю Петровичу – на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича в сумі 500 грн.;
1.23) Купчишену Миколі Павловичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.24) Щепковській Людмилі Леонідівні – на лікування сина Щепковського Владислава Денисовича в сумі 2000
грн.;
1.25) Миханько Тетяні Петрівні – на лікування сина Ясінського Богдана Євгеновича в сумі 500 грн.;
1.26) Лаушкіну Михайлу Анатолійовичу – на лікування в сумі 1000 грн.;
1.27) Качовській Зінаїді Володимирівні - на лікування в сумі 1000 грн.;
1.28) Бемещук Світлані Миколаївні – на лікування сина Бемещука Арсенія Ярославовича в сумі 500 грн.;
1.29) Корчаку Вадиму Олеговичу – на лікування в сумі 500 грн.;
1.30) Мацуну Олегу Петровичу – на лікування в сумі 1000 грн.
2)

Відмовити у наданні матеріальної допомоги:
2.1) Шестерняку Ігорю Михайловичу – на лікування, заявнику надати повний пакет документів;
2.2) Скрипник Людмилі Григорівні - на лікування, у зв’язку з невідповідністю документів;
2.3) Токарчук Галині Михайлівні – на лікування, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.4) Базай Мальвіні Мячиславівні – на лікування, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.5) Олійник Галині Григорівні - в зв’язку з пожежею в будинку №24 по вул..В.Маняка в м.Бар , в зв’язку з
відсутністю акту обстеження ;
2.6) Шерай Наталії Олександрівні – на лікування, в зв’язку з наявністю Програми по цукровому діабету ;
2.7) Зеленіній Ніні Павлівні – на лікування, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.8) Кухті Марії Анатоліївні – на лікування, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.9) Скорбатюк Надії Михайлівні – на лікування, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій

3.21. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мирчука В.Б. щодо виділення коштів на проведення безоплатного капітального ремонту будинку
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Апарату Барської міської ради розробити Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, на суму не більше 50000 грн. за рахунок коштів
місцевого бюджету .
2) Фінансовому відділу винайти можливість здійснити фінансування на проведення безоплатного капітального
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ремонту будинку гр.. Мирчука В.Б. відповідно до затвердженого Порядку.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.22. СЛУХАЛИ: звернення КВ УВКГ «Барводоканал» щодо передачі вживаної плитки розміром 50см х 50см для
проведення ремонтних робіт на площі Пам’яті та на аналогічних об’єктах.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Барській міській раді передати безкоштовно матеріали, отриманні під час проведення робіт по
об’єкту «Реконструкція будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по вул. Врублевського, 40 в м.Бар
Вінницької області» та непридатні для подальшої експлуатації в ДНЗ, а саме:
- Збірні залізобетонні тротуарні плитки розміром 500 мм х 500 мм, що були у використанні в кількості 230 шт. в
користування Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» для проведення ремонтних робіт на площі Пам’яті та на
аналогічних об’єктах ;
- Будівельне сміття від битих тротуарних плиток в кількості 8,8 т в користування КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» для
проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, тротуарів та інших аналогічних об’єктів.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет Барської міської ОТГ
на 2018 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
4.1) За рахунок вільного залишку спеціального фонду бюджету розвитку, який склався станом на
01.01.2018 рік збільшити видатки на суму 225000,00 грн.:
4.1.1) 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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
150000,00 грн. для спів фінансування на придбання шкільного автобуса.
4.1.2) 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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
50000,00 грн. для спів фінансування, відповідно до Постанови КМУ №237 від 04.04.2018 року, на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".
4.1.3) По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 25000,00 грн. /на придбання комп’ютера, ноутбука, принтера 3в1/.
4.2) Перенести видатки:
4.2.1) По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» перенести видатки в сумі 100640,00 грн. на КПКВКМБ
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» для Барської ДЮСШ «Колос» для придбання путівок на оздоровлення дітей.
4.2.2) По КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» по ГО "Барська районна організація "Союз
Чорнобиль України" перенести видатки з КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 15000,00 грн. для придбання комп’ютерної техніки /комп’ютер, принтер 3в1/.
4.2.3) По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти видатки з
спеціального фонду бюджету розвитку та направити на загальний фонд по КПКВКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 8200,00 грн. для оплати за отримання сертифікату готовності об’єкту до експлуатації
“Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Григоровичів-Барських, І.Богуна, Д.Нечая, Дорошенка,
Чернишевського м.Бар».
4.2.4) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти видатки з
спеціального фонду бюджету розвитку та направити на загальний фонд на КПКВКМБ 0116030
«Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 2000,00 грн. на оплату рахунків Вінницькому обласному центру з
гідрометеорології.
4.2.5) По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» зняти видатки в сумі
170000,00 грн. та направити на:
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
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-

-

4.2.6)

4.2.7)

4.2.8)
-

-

-

комунальних)» по Барській міській раді в сумі 68202,00 грн. на поточний ремонт покриття території виїзної
торгівлі по вул.Галицьких вояків 7/2 м.Бар Вінницької області.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» по Барській міській раді в сумі 51798,00 грн. на придбання плитки тротуарної для
облаштування території виїзної торгівлі по вул.Галицьких вояків 7/2 м.Бар Вінницької області.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на КП «Бар-благоустрій» в сумі 50000,00 грн. на
облаштування території виїзної торгівлі по вул.Галицьких вояків 7/2 м.Бар Вінницької області /на придбання
матеріалів та торгових прилавків з покриттям/.
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
по КП «Бар-благоустрій» зняти видатки з спеціального фонду бюджету розвитку та направити на
загальний фонд на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 1000000,00 грн. на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів.
Скасувати пункт 2.11. рішення 19 сесії 8 скликання від 24.01.2018 року «2.11. По КПКВКМБ 0117461
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 50000,00 грн. на виготовлення ПКД по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул.
Монастирська в м.Бар» відновивши вільний залишок коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2018 року /як кошти передані до спеціального фонду бюджету розвитку з загального фонду/.
За рахунок коштів вільного залишку загального фонду, що склався станом на 01.01.2018 року
збільшити видатки:
По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
власності» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 15 000,00 грн. на «Проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми квартирного житлового
будинку по вул..Бони Сфорци, 76 м.Бар Вінницької області».
По КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» на СК «Ферум» направити видатки в сумі 15000,00 грн. для участі в міжнародних змаганнях з
пауерліфтингу в складі збірної команди України КМСУ Костюка Артема.
По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в сумі 20000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги Мазуришиній Ользі
Анатоліївні на лікування сина Тхір Ігоря Вадимовича.

4.3)
Внести зміни до рішення 23 сесії 8 скликання від 19.04.2018 року:
4.3.1) Пункт «2.9 По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 25000,00 грн.
для проведення освітлення пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям Барського району на Площі Пам’яті в
м.Бар.»
Слова «…для проведення освітлення пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям Барського району на Площі
Пам’яті в м.Бар» замінити на «…придбання матеріалів та проведення поточного ремонту освітлення
пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям Барського району на Площі Пам’яті в м.Бар».
4.3.2) Пункт «2.11. По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» до обласного бюджету в сумі 20000,00 грн. на матеріальне
заохочення медичного працівника для Барського учбово-виробничого підприємства УТОС.»
слова «…для Барського учбово-виробничого підприємства УТОС» замінити на «…для Барської громадської
районної територіальної первинної організації Українського товариства сліпих»
4.3.3) Пункт «3.5. По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн. для Барського районного сектору ГУ
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на придбання спеціального (бойового)
одягу та спорядження, яке використовується безпосередньо для ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння
пожеж.»
слова «…для Барського районного сектору ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області…» замінити на «…для 15 ДПРЧ2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області…»
4.4)
Затвердити розпорядження:
4.4.1) № 69 від 23 квітня 2018р.
По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» перенести зі спеціального фонду бюджету розвитку на
загальний фонд по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» зняти
видатки в сумі 25000,00 грн. з квітня місяця та направити на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
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державного управління інших рівнів» загального фонду на відповідний місяць по 15 ДПРЧ 2ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Вінницькій області.
4.4.2) № 75 від 02 травня 2018р.
По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зняти видатки в сумі 10100,00 грн. з травня місяця та
направити на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» спеціального фонду на
відповідний місяць /для придбання проектора/.
4.4.3) № 78 від 07 травня 2018р.
По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти видатки в
сумі 72748,00 грн. як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку та
направити на загальний фонд на КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді для оплати експертизи
ПКД «Очистка ставка від мулових наносів в м.Бар Вінницької області».
4.4.4) № 79 від 10 травня 2018р.
По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»:
- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зняти видатки з квітня місяця в сумі 1000,00
грн., з травня місяця - 700,00 грн.
- з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» зняти видатки з квітня місяця – 1000,00 грн., з травня – 500,00 грн.
- на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» направити видатки на квітень – 2000,00 грн., на травень –
1200,00 грн. для оплати транспортних послуг.
4.4.5) № 81 від 15 травня 2018р.
Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворилась на початок бюджетного періоду» в сумі 1045570,00 грн.
По коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі
494600,00 грн.
За рахунок надходжень загального фонду збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку :
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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
1045570,00 грн., на придбання шкільного автобуса за рахунок «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду» .
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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
494600,00 грн. на придбання, відповідно до Постанови КМУ №237 від 04.04.2018 року, на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".
4.4.6) № 82 від 15 травня 2018р.
По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» зняти видатки в
сумі 5 000,00 грн. як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку та
направити на загальний фонд на КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для оплати
виконання звіту з оцінки впливу на довкілля» .
4.4.7) № 92 від 29 травня 2018р.
Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад» в сумі 354900,00 грн.
За рахунок надходжень загального фонду /Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад/ збільшити видатки спеціального фонду, як
кошти передані з загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 354900,00 грн., а саме: по
КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на реконструкцію зовнішнього
освітлення в селах Антонівка, Глинянка, Широке Барського району, Вінницької області.
4.5) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 237,50 грн.
4.6) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму 237,50 грн., а
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саме:
По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільні заклади освіти»:
По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 237,50 грн. (ДНЗ №8)
ДОДАТКОВО доповнено на Раді голів комісій, фракцій та груп
4.7) За рахунок коштів вільного залишку, що склався станом на 01.01.2018 року загального фонду направити кошти
на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 21000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги Пальонко Валентині Павлівні на
лікування сина Пальонко Дмитра Сергійовича.
4.8) По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
власності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» зняти видатки в сумі 200000,00 грн. з реконструкції кладовища та направити 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 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді на поточний ремонт Барської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст.. №3 /корпус початкової школи по вул. Героїв Майдану/ з подальшим відновленням видатків на
реконструкцію кладовища за рахунок додаткових надходжень за наступний звітний період.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5.

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1. Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади такі податки і збори:
1.1.
Податок на майно, який складається з:
1.1.1. Плати за землю, в частині земельного податку;
1.1.2. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.1.3. Транспортного податку;
1.2. Єдиний податок;
1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
1.4. Туристичний збір ;
2. Затвердити:
2.1. Ставки земельного податку на 2019 рік на території міста Бар Барського району згідно з додатком 1;
2.2. Ставки земельного податку на 2019 рік на території сіл Антонівка, Шлинянка та Широке Барського району згідно з
додатком 2;
2.3. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України
із сплати земельного податку, за переліком згідно з додатком 3;
2.4. Положення про оподаткування платою за землю, в частині земельного податку згідно з додатком 4.
2.5. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік згідно з додатком 5;
2.6. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за переліком
згідно з додатком 6;
2.7. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 7;
2.8. Положення про оподаткування транспортним податком згідно з додатком 8;
2.9. Положення про оподаткування єдиним податком згідно з додатком 9;
2.10. Положення про справляння збору за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 10;
2.11. Положення про справляння туристичного збору згідно з додатком 11.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті міської ради
«Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та підлягає застосуванню з 01 січня 2019 р.
4. Секретарю міської ради Подуфалову В.М. оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, зокрема
опублікувати в газеті міської ради «Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також
надіслати на адресу Барського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

6.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та об’єктів усіх форм
власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки»
ПРОЕКТИ РІШЕННЯ: Внести зміни до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та об’єктів усіх
форм власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки», затвердженої
рішенням 4 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від 15.12.2015 р., а саме : затвердити в новій
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редакції Розділ IV Напрями діяльності та заходи даної програми згідно Додатку №1 до рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
7.1.

СЛУХАЛИ : Про затвердження середньої вартості харчування одного дітодня літнього оздоровлення учнів в
пришкільних таборах загальноосвітніх закладів Барської міської об’єднаної територіальної громади
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити вартість харчування в пришкільних оздоровчих таборах у загальноосвітніх навчальних закладах
Барської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 30,00 грн. на одну дитину на день /незалежно від
віку/.
2) Керівникам навчальних закладів та працівникам, відповідальним за харчування дітей в загальноосвітніх навчальних
закладах, провести оздоровлення у літніх пришкільних таборах.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

7.2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження середньої денної вартості харчування однієї дитини в літніх мовних таборах з
денним перебуванням дітей, створених на базі закладів загальної середньої освіти Барської міської об’єднаної
територіальної громади
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити середню денну вартість харчування однієї дитини в літніх мовних таборах з
денним перебуванням дітей, створених на базі закладів загальної середньої освіти Барської міської об’єднаної
територіальної громади, у сумі 30 (тридцять) грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ДОДАТКОВО

8.

СЛУХАЛИ: Про надання послуги з організації харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах
загальної середньої освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на здійснення послуги їдалень (послуги з організації харчування учнів 1-4 класів та
дітей пільгових категорій) підприємством громадського харчування в закладах загальної середньої освіти Барської
міської об’єднаної територіальної громади: Барських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 3, 4, Барському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 –
гімназія».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

9.

СЛУХАЛИ: Про скорочення чисельності штату апарату Барської міської ОТГ.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Скоротити чисельність штату апарату міської ради на 8 штатних одиниць, в тому числі одну одиницю заступника
міського голови, чим забезпечити утримання апарату міської ради на 2018 рік.
2) Дотримуватись виконання ст.51 Бюджетного кодексу України в частині утримання штатної чисельності працівників в
межах затвердженого фонду оплати праці.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

10.

СЛУХАЛИ: Про проведення моніторингу стану виконання запланованих показників з метою забезпечення виконання
першочергових робіт.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Провести моніторинг стану виконання запланованих показників з метою забезпечення виконання
першочергових робіт та перенесення асигнувань по функціональній та економічній класифікації видаткової частини
бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

11.

СЛУХАЛИ : Інформацію про стан робіт з реконструкції та розширення кладовища в м.Бар Вінницької області.
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