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Барська міська рада
Проекти рішень 34 сесія 8 скликання 18.12.2018р.
Порядок денний
Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та
молоді» у Барській міській ОТГ на 2018-2020 роки.
Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради.
Про оплату праці міського голови та заступників міського голови у 2019 році.
Про затвердження програм.
Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік.
Про передачу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету на 2019 рік.
Про бюджет Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України, Асоціації “Енергоефективні міста
України”, Асоціації об’єднаних територіальних громад на 2019 рік.
Про затвердження розміру харчування дітодня дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Барської
міської ОТГ на 2019 рік.
Про порядок відрахування частини чистого прибутку на 2019 рік.
Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках у
банках на 2019 рік.
Про внесення змін до бюджету Барської міської ОТГ на 2018 рік.
Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури на території Барської міської ОТГ.
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
Про надання дозволу Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в с. Глинянка в рамках проекту «Яблуневий шлях».
Різне.

Розгляд питань порядку денного
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
1.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді» у Барській міській ОТГ на 2018-2020 роки.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1)Затвердити План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Барській міській ОТГ на
2018-2020 роки (згідно з додатком 1) та План моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня
до дітей та молоді» у Барській міській ОТГ на 2018-2020 роки (згідно з додатком 2).
2) Соціально-гуманітарному відділу міської ради забезпечити відповідний моніторинг та загальну координацію
реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Барській міській ОТГ на 2018-2020 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
2.

СЛУХАЛИ:Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ запропонований апаратом міської ради :
1. Утворити такі структурні підрозділи апарату Барської міської ради без статусу юридичної особи:
1.1) Фінансовий відділ / чисельністю 4 штатних одиниці/;
1.2) Відділ бухгалтерського обліку /чисельністю 10 штатних одиниць/;
1.3) Відділ з юридичних питань /чисельністю 4 штатних одиниці/;
1.4) Сектор надання адміністративних послуг /чисельністю 2 штатні одиниці/;
1.5) Відділ державної реєстрації /чисельністю 2 штатних одиниці/;
1.6) Відділ земельних відносин /чисельністю 3 штатних одиниці/;
1.7) Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства /чисельністю 3
штатних одиниці/;
1.8) Соціально-гуманітарний відділ (освіта, соціальний захист населення, культура, туризм, молодь
та спорт) /чисельністю 9 штатних одиниць/;
1.9) Обслуговуюча група /чисельністю 4 штатних одиниць/.
2. Затвердити загальну чисельність апарату Барської міської ради з 01 січня 2019 р. в кількості 48 осіб.
3. Затвердити структуру апарату Барської міської ради з 01 січня 2019 р. у наступному складі:
1) Міський голова
2) Секретар міської ради
3) Староста сіл Антонівка, Глинянка, Широке
4) Діловод
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5) Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
6) Заступник міського голови з економічних та гуманітарних питань
7) Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Фінансовий відділ:
8) Начальник відділу
9) Головний спеціаліст з бюджету
10) Головний спеціаліст з доходів
11) Спеціаліст з питань інвестиційної політики
Відділ бухгалтерського обліку
12) Начальник відділу-головний бухгалтер
13) Головний спеціаліст/економіст-фінансист/
14) Провідний спеціаліст
15-21) сім спеціалістів (бухгалтерів)
Відділ з юридичних питань:
22)Начальник відділу
23) Провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями громадян/
24) Спеціаліст І категорії (юрисконсульт)
25) Оператор комп’ютерного набору
Сектор надання адміністративних послуг
26) Завідувач сектору
27) Спеціаліст І категорії
Відділ державної реєстрації:
28) Начальник відділу
29) Головний спеціаліст
Відділ земельних відносин:
30) Начальник відділу
31-32) Спеціаліст І категорії /землевпорядник/ 2 штатних одиниці
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства:
33) Начальник відділу
34) Головний спеціаліст (архітектор)
35) Спеціаліст І категорії ( інженер-будівельник)
Соціально-гуманітарний відділ (освіта, соціальний захист населення, культура, туризм, молодь та
спорт):
36) Начальник соціально-гуманітарного відділу
37-38) Головний спеціаліст 2 штатних посади
39-41) Методист 3 штатних посади
42) Головний спеціаліст (з питань сім ї та соціальних послуг)
У складі соціально-гуманітарного відділу: сектор з питань культури, туризму, молоді та спорту
43) завідувач сектору
44) спеціаліст
Обслуговуюча група:
45) Працівник з обслуговування сайту міської ради
46) Водій
47) Прибиральниця
48) Комендант адміністративної будівлі
4. Затвердити у новій редакції положення про Соціально-гуманітарний відділ та положення про Сектор
надання адміністративних послуг (додається).
5. Фінансування видатків на утримання апарату міської ради проводити в межах виділених бюджетних
асигнувань на відповідний бюджетний рік.
Пропозиція профільної комісії – затвердити штат у кількості - 41,5. Профільна комісія з даного питання
рішення не прийняла.
Пропозиція ради голів комісій, фракцій та груп - затвердити штат у кількості – 42.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
3.

СЛУХАЛИ:Про оплату праці міського голови у 2019 році.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : Встановити з 01 січня 2019 року міському голові в межах фонду заробітної плати:
а) надбавку згідно підпункту «в» п.1 ч.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р. в розмірі
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та за
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вислугу років;
б) розмір щомісячної преміальної оплати за загальні результати роботи у розмірі до 50% середньомісячної
заробітної плати;
в) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує 100 % розміру середньомісячної заробітної плати;
г) розмір премії до державного свята – Дня місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує розміру 100
% середньомісячної заробітної плати.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.

СЛУХАЛИ:Про затвердження програм.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : Затвердити програми:
1) Програма соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Барської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік /КП «Бар-благоустрій»/, додається;
2) Програма утримання та ремонт доріг на території Барської міської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік /КП «Бар-благоустрій»/, додається;
3) Програма про надання матеріальної допомоги інвалідам по зору І та ІІ групи на період з 2019 по 2023 роки
/Барська ТПО УТОС/, додається;
4) Програма фінансової допомоги з бюджету міста на матеріальне заохочення медпрацівника, який обслуговує
інвалідів по зору І та ІІ групи, що перебувають на обліку Барської ТПО УТОС, додається;
5) Програма по наданню часткової компенсації вартості житлово – комунальних послуг інвалідам по зору І та ІІ
груп на період з 2019 по 2023 роки /Барська ТПО УТОС/, додається;
6) Програма діяльності комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» на 2019 рік,
додається;
7) Програма підтримки молодіжних громадських ініціатив на 2019 рік у Барській міській об’єднаній
територіальній громаді, додається;
8) Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Громадській організації «Союз
Чорнобиль» Барського району на 2019 рік, додається;
9) Програма фінансової підтримки громадської організації «Учасників бойових дій Барського району» на 2019
рік, додається.
10) Програма культурного розвитку Барської міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік, додається;
11) Програма забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню Барського
КВУВКГ «Барводоканал» на 2019 рік, додається;
12) Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету Барської міської ОТГ Барській районній
спілці ветеранів війни в Афганістані «Воїнів -інтернаціоналістів» на 2019рік, додається;
13) Міська програма «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у місті Бар на 2019 рік», додається;
14) Програма по наданню пільг особам – учасникам антитерористичної операції по сплаті батьківської плати
за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Барської міської ОТГ на 2019 рік, додається;
15) Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Барській районній організації
ветеранів України на 2019 рік, додається;
16) Комплексна програма діяльності Комунального закладу «Барський міський центр соціально – психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» на 2019-2023 рр., додається;
17) Програма Барської міської об’єднаної територіальної громади по соціальному захисту населення на 2019
рік, додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.1

СЛУХАЛИ:Про розгляд депутатського звернення Гуршал І.Й. щодо включення до бюджету Барської міської
ОТГ на 2019рік будівництво пам’ятника засновниці міста Бар – Боні Сфорци при вході в міський парк з вулиці
Буняковського (сума витрат з бюджету Барської міської ОТГ – 200 000 грн., спонсорський внесок архітектора
Орловського Михайла – 100 000 грн. ).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ профільної комісії: відмовити.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5.

СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Програму соціально – економічного розвитку Барської міської об’єднаної
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територіальної громади на 2019 рік, додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.

СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Передати кошти у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету Барського району :
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок
коштів медичної субвенції в сумі 11 315 200,00 грн. на 2019 рік;
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в
сумі 2 100 000,00 грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 894 769,00 грн.
2) Затвердити договір про передачу коштів між місцевими бюджетами від Барської районної ради та Барської
міської ради (додається) та доручити голові Барської міської ОТГ його підписання.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ: Про бюджет Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Визначити на 2019 рік:
Доходи бюджету Барської міської ОТГ у сумі 112446041,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду
місцевого бюджету – 110442486,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету –
2003555,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в т.ч.:
- 41020100 «Базова дотація» в сумі 50600,00 грн.
- 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 33505800,00 грн.
- 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» сумі 11315200,00 грн.
- 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету» в сумі 6245286,00 грн.
Видатки бюджету Барської міської ОТГ у сумі 112446041,00 гривень, у тому числі видатки загального
фонду місцевого бюджету – 106830416,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету –
5615625,00 гривень, в т.ч.:
- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок
коштів медичної субвенції» в сумі 11315200,00 грн.
- «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» в
сумі 2100000,00 грн.
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 1894769,00 грн.,
Профіцит за загальним фондом бюджету Барської міської ОТГ у сумі 3612070,00 гривень згідно з додатком
2 до цього рішення;
Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Барської міської ОТГ у сумі 3612070,00 гривень згідно з додатком
2 до цього рішення;
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Барської міської ОТГ у розмірі 25000,00 гривень, що
становить 0,023 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
Резервний фонд бюджету Барської міської ОТГ у розмірі 743000,00 гривень, що становить 0,7 відсотків
видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2) Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Барської міської ОТГ на 2019
рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього
рішення.
3) Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти бюджету Барської міської об’єднаної територіальної
громади згідно з додатком 5 до цього рішення.
4) Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами
згідно з додатком 6 до цього рішення.
5) Затвердити розподіл витрат бюджету Барської міської ОТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у
сумі 96393072,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6) Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого
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бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно
з додатком 8 до цього рішення.
7) Установити, що у загальному фонді бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік:
7.1) до доходів загального фонду бюджету Барської міської ОТГ належать доходи, визначені статтями 64
Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім
субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також
такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік».
7.2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу
України;
8) Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік:
8.1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»;
8.2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
9) Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ згідно з
статтей 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною
другою статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального
фонду як орендна плата бюджетних установ за оренду майна зараховується у розмірі 100 % до
спеціального фонду місцевого бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади (
балансоутримувачу) та спрямовуються на видатки пов’язані з утриманням даного майна.
10) Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету
Барської міської ОТГ видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
11) Надати міському голові Цицюрському А.А. повноваження здійснювати в межах бюджетного періоду на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на депозитах .
12) Надати повноваження міському голові Цицюрському А.А. отримувати позики на покриття тимчасових
касових розривів бюджету Барської міської ОТГ, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
13) На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880 (зі змінами), щодо забезпечення головним
розпорядником коштів бюджету Барської міської ОТГ виконання норм Бюджетного кодексу
України стосовно:
13.1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
13.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки
ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
13.3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, оприлюднення паспортів
бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
13.4) забезпечення у повному обсязі, в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами.
13.5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо (додаток 9).
14) З урахуванням норм п.7 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про
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місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань поточної
діяльності міської ради, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, інших закладів та установ,
вирішення невідкладних ситуацій тощо, надати право міському голові межах загального обсягу бюджетних
призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за
обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних
асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків
бюджету.
З урахуванням норм п.8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» в межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з
урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами
бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого органу ради, погодженим погодженням з постійною
депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з
наступним затвердженням рішенням сесії міської ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування,
розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.
15) Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
16) Додатки 1 –9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17) На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю міської ради Подуфалову В.М.
оприлюднити дане рішення шляхом публікації в газеті та на офіційному сайті міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.

СЛУХАЛИ: Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України, Асоціації
“Енергоефективні міста України”, Асоціації об’єднаних територіальних громад на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити сплату членських внесків на 2019 рік:
Асоціація «Енергоефективні міста України» - 4000,00 грн.,
ВАОМС «Асоціація міст України» - 6735,00 грн.,
Асоціація ОТГ - 12000,00 грн..
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

9.

СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру харчування дітодня дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Барської міської ОТГ на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити розмір харчування дітодня дошкільних навчальних закладах Барської міської ради на 2019 рік, а
саме: - для дітей віком до 3 років – в сумі до 28,78 грн.. за дітодень - для дітей віком від 3 до 6 (7) років – в
сумі 38,58 грн.. за дітодень.
1.1)Встановити батьківську плату за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Барської міської
ради для батьків та осіб, які їх замінюють, на 2019 рік, за фактичні дні відвідування:
- в розмірі 60 відсотків від вартості харчування на день в ДНЗ м.Бар;
- в розмірі 40 відсотків від вартості харчування на день в Глинянської філії Барського ліцею №2 -ДНЗ;
1.2) Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей в ДНЗ Барської міської ради:
- для батьків у сім’ях яких троє і більше дітей (підставою має бути довідка про склад сім’ї) .
- для батьків-учасників АТО на сході країни відповідно до умов Програми по наданню пільг особамучасникам антитерористичної операції по сплаті батьківської плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах Барської міської ОТГ на 2019 рік, затвердженої рішенням Барської міської ради;
1.3) Здійснювати у 2019 році у дошкільних навчальних закладах Барської міської об’єднаної територіальної
громади за рахунок міського бюджету безкоштовне харчування наступних категорій дітей:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей інших категорій, відповідна пільга для яких встановлена законодавством.
1.4) Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах здійснювати за заявою одного з батьків або осіб, що їх замінюють, з моменту
подання заяви та необхідних документів. В разі, коли особи не подали необхідні документи щодо
звільнення від плати або зменшення її розміру, плата буде справлятися в розмірі, встановленому
пунктом 1.1. даного рішення.
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2) Встановити з 01.01.2019 року вартість одноразового гарячого обіду у загальноосвітніх навчальних закладах
Барської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 10,78 грн.. на одну дитину на день для
молодших класів /від 6 до 10 років/ та у розмірі 12,19 грн. на одну дитину на день для пільгової категорії
/від 10 років і старше/ згідно норм харчування в 2019 році.
2.1) Здійснювати у 2019 році у загальноосвітніх навчальних закладах Барської міської об’єднаної
територіальної громади за рахунок міського бюджету безкоштовне харчування наступних категорій дітей:
- дітей молодших класів /незалежно від віку та наявності пільг/;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування /незалежно від віку та наявності пільг/;
- дітей учасників антитерористичної операції на сході країни та дітей переселенців / незалежно від віку та
наявності пільг/;
- дітей із сіл Антонівка, Глинянка та Широке Барської міської об’єднаної територіальної громади, які
навчаються у міських загальноосвітніх школах / незалежно від віку та наявності пільг/;
- дітей із малозабезпечених сімей.
3) Керівникам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та працівникам, відповідальним за
харчування дітей в навчальних закладах, дотримуватися норм харчування в межах відповідних бюджетних
призначень на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
10.

СЛУХАЛИ: Про порядок відрахування частини чистого прибутку на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Порядок і норматив відрахувань до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності Барської міської ОТГ, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, додається;
2) Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами консолідованої звітності
фінансово-господарської діяльності у 2018 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансовогосподарської діяльності у 2019 році у терміни, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
3) З метою своєчасного та повного надходження платежів до бюджету Барської міської ОТГ рекомендувати
Барському відділенню Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області при здійсненні документальних
перевірок комунальних підприємств, які належать до комунальної власності Барської міської ОТГ,
забезпечити включення до переліку питань, що підлягають перевірці, питання правильності визначення
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018-2019 роках та
своєчасності сплати частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

11.

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних)
рахунках у банках на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 1).
2) Створити конкурсну комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального та
спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 2).
3) Розмітити тимчасово вільні кошти загального та спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на
вкладних (депозитних) рахунках банку, визначеного за підсумками проведеного конкурсу, у межах
поточного бюджетного періоду.
4) Надати дозвіл міському голові А.А. Цицюрському, на укладення договору банківського вкладу (депозиту) між
Барською міською радою та банком, визначеним за підсумками проведеного конкурсу, про розміщення
тимчасово вільних коштів загального та спеціального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних
(депозитних) рахунках.
5) Інформацію про хід виконання рішення заслухати на наступній сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

11.1

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств, закладів, громадян щодо виділення коштів з місцевого
бюджету.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: В зв’язку з відсутністю коштів і завершенням бюджетного року, відмовити у виділенні коштів
наступним організацій, установ, підприємств, закладів:
11.1.1) КП «Бар-благоустрій» щодо виділення коштів
11.1.1.1) в сумі 196000 грн. на придбання асенізаторського автомобіля ;
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11.1.1.2) в сумі 54000 грн. поточний ремонт з облаштуванням майданчиків з твердим покриттям під збір ТПВ;
11.1.1.3) в сумі 15000 грн. ПКД та експертиза по проекту «Капітальний ремонт вул..Григоровичів-Барських на
ділянці від перехрестя з вул.Європейською до перехрестя з вул.. Наливайка з облаштуванням тротуару
по один бік в м.Бар Вінницької області»;
11.1.1.4) в сумі 10000 грн. на фінансування робіт по виготовлення ПКД на капітальний ремонт підпірної стінки
дороги по вул.. Довбуша-Стельмаха вздовж садиби №19 по вул.. Новолинника.
11.1.1.5) в сумі 200 000 грн. на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Святого Миколая, Соборної,
Туніка, частини вулиці Героїв Майдану в м.Бар
11.1.1.6) в сумі 15000 грн. на виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул.Каштановій в м.Бар
згідно рішення 5 сесії 8 скликання;
11.1.1.7) в сумі 20000 грн. на виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності;
11.1.1.8) в сумі 34 000 грн. на придбання причепу до трактора МТЗ 320;
11.1.1.9) в сумі 24000 грн. на придбання мотоблоку та навісного обладнання до нього;
11.1.1.10)
в сумі 419,0 тис.грн. на дофінансування реконструкції зовнішнього освітлення по вул. Л.Українки
(від перехрестя з вул.М.Кривоноса до перехрестя з вул.Ватутіна), вул.Ватутіна, вул.Довженка, провул.
Довженка, вул.Садова, вул.Визволителів, вул.Герасимчука, вул.Мазепи, вул.Палія, вул.Л.Ратушної,
вул.Порика, вул.Черняховського, вул.Виговського, вул.Європейська в м.Бар Вінницької області;
11.1.1.11)
в сумі 6213,00 грн. на виготовлення ПКД по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по
вул.Стельмаха з вул.Шпаковича до житлового будинку №13 по вул.Стельмаха;
11.1.1.12)
На початок будівельних робіт по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по
вул.Стельмаха з вул.Шпаковича до житлового будинку №13 по вул.Стельмаха;
11.1.1.13)
в сумі 10,0 тис.грн. на виготовлення ПКД та експертизу по капітальному ремонту дорожнього
покриття та зливної каналізації по вул.Кооперативна;
11.1.1.14)
в сумі 60 000,00 грн. для очистки 285 метрів річки Безіменної (1500м3 мулових мас), та 35 метрів
річки Горпинка (500м3 мулових мас);
11.1.1.15)
в сумі 23 000,00 грн. на виготовлення та художнє оформлення гранітних плит Братської могили
радянських воїнів та партизан на території міського парку по вул. Буняковського в м.Бар Вінницької
області;
11.1.1.16)
в сумі 5000,00 грн на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних
засобів «Лежачий поліцейський» по вул. Трудова, 26 біля ДНЗ №7 для забезпечення належного рівня
безпеки дітей;.
11.1.1.17)
в сумі 150 000,00 грн. для придбання посипкових матеріалів в зв’язку з підготовкою підприємства
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;
11.1.1.18)
в сумі 9667,09 грн. на демонтажні роботи лінії освітлення, в зв’язку з проведенням реконструкції
лінії електропостачання СО «Барські ЕМ»;
11.1.1.19)
в сумі 115 000,00 грн. на відшкодування вартості ремонту коробки передач сміттєвоза Мерседес ;
11.1.1.20)
в сумі 26 000,00 грн. оплату залишку виконаних робіт по об’єкту «Поточний ремонт елеватора та
системи опалення будинку №68 по вул. Каштанова в м. Бар, Вінницької області»
11.1.1.21)
в сумі 549 00,00 грн. на оплату виконаних робіт по капітальному ремонту вул. Чернишевського (від
перехр. вул. Руданського до перехр. з вул. Дорошенка) в м. Бар Вінницької обл.;
11.1.1.22)
в сумі 98 320 грн. для оплати залишку робіт по об’єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення в
селах Антонівка, Глинянка, Широке Барської міської ОТГ»;
11.1.2) Батовської Г.П., жительки кв. 45 по вул. Героїв Майдану, 32 в м.Бар щодо виділення коштів на поточний
ремонт даху будинку.
11.1.3) Барського КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» щодо виділення коштів:
11.1.3.1) в сумі 1 030 000 грн. (450 000 грн. та 580 000 грн.) для придбання двох дизель – генераторів, що
забезпечить безперебійну подачу води в місто;
11.1.3.2) в сумі 165000 грн. на виготовлення ПКД на будівництво каналізаційної мережі по вул. І.Сірка,
Наливайка, І.Богуна, Д.Нечая, Чернишевського, Залізняка, Руданського, Григоровичів-Барських в
м.Бар Вінницької області;
11.1.3.3) в сумі 220 000,00 грн. на відновлення дебіту трьох свердловин у 2018 році;
11.1.3.4) на придбання спецавтомобіля КО-503В вартістю 1100,00-1200,00 тис. грн. з можливістю придбання у
лізинг на 5 років, згідно графіка погашення це буде приблизно 210 000,00 грн. кожен рік або 18 000
грн. в місяць;
11.1.3.5) в сумі 165000,00 грн. на виготовлення ПКД для каналізування мікрорайону біля р.Горпинка.
(Виготовлення ПКД по вул.Сірка, Наливайка, Богуна, Нечая, Чернишевського, Григоровичів-Барських,
Залізняка, Руданського).
11.1.3.6) в сумі 146000,00 грн. на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту водогону по вул.
Шпаковича, Стельмаха, Кооперативна, Підвальна, Б.Хмельницького, а також заміни аварійних
ділянок водогонів по вул. Богуна, Нечая, Медвецького, Сірка і підключення до водогону, що
побудований по вул. Дорошенко;
11.1.3.7) в сумі 80000,00 грн. для продовження встановлення побудинкових лічильників, а саме для придбання
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лічильників і запірної арматури;
11.1.3.8) на встановлення огорожі навколо громадських колодязів радіусом не менше 2м з воротами
(хвірткою), згідно до пропозиції Барського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій обл. від 15.08.2018 року №02-11.126/459, в сумі 50181,00 грн. на
їх ремонт і 3515,50 грн. на обладнання.
11.1.4) КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» щодо виділення коштів для придбання та встановлення тротуарної
плитки на території табору в сумі 55000,00 грн.
11.1.5) Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 щодо виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт будівлі Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (з використанням енергозберігаючих технологій) із
утепленням огороджуючи конструкцій, заміною покрівлі та реконструкції системи опалення, внутрішнього
водопостачання і водовідведення по вул. Гагаріна, 15 в м. Бар Вінницької обл.»;
11.1.6) Барського ліцею №2 щодо виділення коштів:
11.1.6.1) в сумі 550 тис. грн. на облаштування огородження довжиною близько 464 м навколо території школи;
11.1.6.2) на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №2 – гімназія» по вул.Героїв Майдану, 13 м.Бар».
11.1.6.3) на виготовлення ПКД «Будівництво спортивного майданчика в Барському НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.. №2 – гімназія» по вул.Героїв Майдану, 13 м.Бар».
11.1.6.4) в сумі 200,0 тис.грн. на переобладнання бувшого приміщення пекарні в корпусі початкової школи
навчального закладу під навчальні приміщення;
11.1.6.5) в сумі 90,0 тис.грн. на придбання меблів в їдальню;
11.1.6.6) в сумі 75,0 тис.грн. на реконструкцію внутрішньої вбиральні в основному корпусі приміщення
навчального закладу;
11.1.6.7) в сумі 200,0 тис.грн. на облаштування балкону під додаткове приміщення для учительської
навчального закладу.
11.1.7) Батьків 4-А класу Барського ліцею №2 щодо виділення коштів в сумі 3500 грн. для придбання
металокерамічної дошки для Барської ЗОШ I-III ступенів №2;
11.1.8) Вчительки трудового навчання Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Зінчук І.С. щодо виділення коштів на
придбання навчальної техніки для кабінету трудового навчання (швейна машинка, праска – орієнтовно 5,5
тис.грн.) ;
11.1.9) Глинянської філії Барського ліцею №2 щодо виділення коштів в сумі 24200,00 грн. на придбання меблів
для дошкільної групи у зв’язку із збільшенням кількості дітей дошкільного віку;
11.1.10) Соціально-гуманітарного відділу щодо виділення коштів в сумі 5000 грн. для виплати грошової
винагороди призерам Всеукраїнських та обласних конкурсів;
11.1.11) ДНЗ №2 «Сонечко» щодо виділення коштів на придбання двох поличкових шаф. за зверненням голови
батьківського комітету Школьнік В.М.
11.1.12) КЗ «Барська районна бібліотека» щодо виділення коштів в сумі:
11.1.12.1) в сумі 15000 грн. для придбання мультимедійного обладнання (проектора) для районної бібліотеки
для дітей;
11.1.12.2) в сумі 40000 грн. для придбання нової літератури для дорослих, шкільної молоді та дітей;
11.1.12.3) в сумі 205 400 грн. на заробітну плату з нарахуванням працівникам, закупівлі книг для поповнення
бібліотечного фонду та передплати періодики
11.1.13) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» щодо виділення коштів
11.1.13.1) в сумі 1 474000,00 грн. на заробітну плату з нарахуванням працівникам спортивної школи.
11.1.13.2) в сумі 50,0 тис.грн. на участь спортсменів-лижників на змаганнях найвищої категорії та 200,0 тис.грн.
для закупівлі спортивного обладнання реконструйованої зали ДЮСШ.
11.1.14) Тренера Барської ДЮСШ «Колос» Йолтуховського Ю.В. щодо виділення коштів для підготовки
спортсменів Барського району, членів національної збірної команди України з лижних гонок до кубку України,
чемпіонату України в сумі 38 000,00 грн.
11.1.15) ГО «Федерація лижних гонок України» щодо фінансування підготовки спортсменів Вінницької області,
членів національної збірної команди України з лижних гонок до чемпіонату світу, який відбудеться з 17.02.03.03.2019 року в Австрії. Загальна потреба для підготовки даних спортсменів складає 300 000,00 грн.;
11.1.16) КНП «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо виділення
коштів:
11.1.16.1) в сумі 150,0 тис.грн. на реалізацію Програми інформатизації сфери охорони здоров’я. /програмне
забезпечення/.
11.1.16.2) в сумі 500 000 грн. (200000 грн. виділено , 300000 грн. залишкова сума ) на заробітну плату та
нарахування на заробітну плату;
11.1.17) КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» щодо виділення коштів:
11.1.17.1) в сумі 49300 грн. на придбання обладнання;
11.1.17.2) на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення міста;
11.1.18) КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо виділення коштів:
11.1.18.1) в сумі 200 000,00 грн. на створення додаткового запасу антивірусних препаратів, антибіотиків,
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вакцин проти грипу, дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту;
11.1.18.2) в сумі 424 500,00 грн. для забезпечення доступності лікарських засобів для лікування окремих
захворювань та недопущення призупинення виконання програми доступності лікарських засобів і
утворення кредиторської заборгованості по відшкодуванню лікарських засобів;
11.1.18.3) в сумі 100 000 грн. на придбання будівельних матеріалів для ремонту лапаросколічної операційної
зали і придбання обладнання;
11.1.18.4) для побудови мережі передачі даних до центрального компоненту e-Helth: для поліклінічного
відділення – 1 312 000,00 грн., для стаціонарних відділень – 574 000,00 грн.
11.1.19) КО «Редакція Барського районного ефірного радіомовлення» щодо фінансування затвердженої
Програми редакції Барського ефірного радіомовлення на 2018 – 2020 рік;
11.1.20) Барської районної ради щодо спів фінансування комунальних закладів соціальної сфери Барського
району, які знаходяться на території ОТГ.
11.1.21) Відділ ЖКГ МА Барської РДА щодо виділення коштів на встановлення тактильних табличок з
інформацією, зазначеною шрифтом Брайля на об’єктах соціальної інфраструктури в м.Бар для
безперешкодного доступу осіб з обмеженнями зору;
11.1.22) Відділ культури і туризму Барської РДА щодо виділення коштів в сумі 200000 грн. на виплату заробітної
плати працівникам районного Центру дозвілля;
11.1.23) Управління соціальної політики Барської РДА щодо виділення коштів в сумі 50 000,00 грн. на
встановлення та придбання газових котлів.
11.1.24) Відділ освіти Барської райдержадміністрації щодо відшкодування коштів в сумі 1200,00 грн. за
проведену атестацію загальноосвітніх закладів міста та 407,10 грн. за участь команди учнів у ІІІ етапі ХІХ
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика;
11.1.25) Вінницької обласної державної адміністрації
11.1.25.1)щодо виділення коштів, з метою проведення першочергових робіт на об’єкті “Реконструкція
головного корпусу окружної лікарні інтенсивного лікування для розміщення ренген-операційного блоку з
ангіографом по вул. Полтавська, 89/2 в м.Могилів-Подільський», відповідно до наявного населення
адміністративно територіальної одиниці Західного госпітального округу, по Барському р-ні 903000,00
грн. Частка Барської міської ОТГ - 289,6 тис.грн.
11.1.25.2) щодо спів фінансування з місцевого бюджету видатків на проведення реконструкції МогилівПодільської окружної лікарні інтенсивного лікування для розміщення ренген-операційного блоку з
ангіографом з Барської міської ОТГ – 1036,6 тис.грн.
11.1.25.3)Вінницька ОДА щодо передбачення коштів на міжбюджетні трансферти (інші субвенції) у 2019 році
для влаштування жителів ОТГ до інтернатних установ та інших закладів області.
11.1.26) Жмеринського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Вінницької області щодо
погашення заборгованості по сплаті страхових внесків комунальними підприємствами Барської міської
ради:
КП «Бартеплокомуненерго» заборгованість по пільговій пенсії – 56,7 тис.грн.;
КП «Барський комбінат комунальних підприємств» заборгованість по страховим внескам – 115,6 тис.грн.
11.1.27) 15 ДПРЧ м. Бар 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області щодо виділення коштів під «Програму
поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Бар та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділу пожежної охорони м. Бар на 2016-2020 роки» в сумі 35 000,00 грн. для придбання спеціального та
робочого одягу для захисту пожежних під час гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
11.1.28) Ізолятор тимчасового тримання №4 ГУНП у Вінницькій області щодо виділення коштів в сумі 45000,00
грн. для забезпечення належного несення служби працівниками ІТТ №4, покращення умов тримання взятих
під варту осіб в зазначеному базовому ІТТ області та під час конвоювання;
11.1.29) Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області щодо виділення коштів
на реалізацію Комплексної правоохоронної програми «Безпека міста Бар» на 2016-2020 роки в сумі 186000,00
грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів утримання службового автотранспорту,
придбання запчастин та здійснення поточного ремонту на станціях технічного обслуговування, придбання
канцтоварів, паперу, поштових конвертів та марок для відправки службової кореспонденції, придбання
поліцейського однострою, придбання комп’ютерної техніки, логістичних пристроїв, програмного забезпечення
до них, забезпечення їх технічного обслуговування, будівельних та господарських матеріалів,
щодо встановлення системи цілодобового відеоспостереження;
11.1.30) Барського районного військового комісаріату щодо виділення коштів на виконання заходів щодо
створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
(ТЦК та СП) в сумі 2 000 000,00 грн.
11.1.31) Військової частини А-0853 щодо виділення коштів у сумі 200 000,00 грн. для проведення поточних
ремонтних робіт дорожнього покриття в’їзду до військової частини А-0853 і прилеглого до неї тротуару;
11.1.32) Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо виділення
коштів в сумі 10 тис. грн. на виготовлення інформаційних плакатів, стендів, буклетів;
11.1.33) ГО «Учасників бойових дій Барського району» щодо виділення коштів в сумі 10000 грн. на косметичний
ремонт приміщення по вул..Соборній, 16 в м.Бар, частковий ремонт покрівлі, купівлі пневматичних гвинтівок в

10

кількості 3 шт., обладнання, мішеней;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
12.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської ОТГ на 2018 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
12.1) У зв’язку з приведенням у відповідність фактичних надходжень до планових показників
бюджету внести зміни до доходів бюджету загального фонду:
12.1.1) Зменшити доходи в сумі 527450,00 грн.
- по коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності » в сумі
19000,00 грн.
- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів» в сумі 300000,00 грн.
- по коду 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» в сумі 15500,00 грн.
- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 50000,00 грн.
- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 120000,00 грн.
- по коду 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» в сумі 5000,00 грн.
- по коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань,
що вилучається до відповідного місцевого бюджету» в сумі 650,00 грн.
- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 15000,00 грн.
- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» в сумі 2000,00 грн.
- по коду 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і
грошові кошти» в сумі 300,00 грн.
12.1.2) Збільшити доходи в сумі 527450,00 грн., а саме:
- по коду доходів 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж заробітна плата» в сумі 41950,00 грн.
- по коду доходів 14031900 «Пальне» в сумі 300000,00 грн.
- по коду доходів 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» в сумі 15500,00 грн.
- по коду доходів 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » в сумі 80000,00 грн.
- по коду доходів 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» в сумі
90000,00 грн.
12.2) Зменшити видатки :
12.2.1) По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в сумі 70000,00 грн.
12.2.2) По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» по КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 4000,00 грн.
12.2.3) По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 50000,00 грн.
12.2.4) По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об'єктів» як кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 46225,00
грн. з спів фінансування проекту «Яблучний кластер».
12.2.5) По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» з КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» як кошти передані із загального фонду до спеціального
бюджету розвитку в сумі 4673,00 грн., а саме: по ЦР «Еверест» в сумі 3211,00 грн., по КП «Барблагоустрій» в сумі 1462,00 грн.
12.2.6) По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» з КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн. для Жмеринського міжрайонного
відділу УСБУ у Вінницькій області на виконання заходів передбачених комплексною правоохоронною
програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар» (придбання та встановлення системи відео
спостереження).
12.2.7) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» по Барській міській раді в сумі 2330,00 грн.
12.2.8) 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 17593,00

11

грн.
12.2.9) По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля
та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
5000,00 грн. та з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1000,00 грн.
12.2.10) По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3000,00 грн. та з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 1000,00 грн.
12.2.11) 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)» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 41,00 грн.
12.3)Зменшити розмір оборотно-касової готівки на суму 25000,00 грн.
12.4)За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2018 рік збільшити
видатки на суму 96000,00 грн.
12.5)Збільшити видатки:
(з урахування пропозицій ради голів фракцій та груп):
12.5.1) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП Бар-благоустрій» в сумі
324362,00 грн. на благоустрій міста.
12.5.2) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1500,00 грн. на виплату матеріальної допомоги на
лікування.
12.6) Внести зміни:
12.6.1)По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» кошти в сумі 24138,00
грн. «для придбання меблів в кабінет паспортистів» спрямувати на благоустрій міста.
12.6.2)По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КУ «Барська районна бібліотека»
перенести видатки:
з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 4700,00 грн. на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;
з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 310,00 грн. на КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення»;
з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 3100,00 грн., як кошти передані із загального фонду до
спеціального бюджету розвитку, на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» (книги для поповнення бібліотечного фонду).
12.7)Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 259525,41 грн.
12.8)За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в сумі 259525,41
грн.:
12.8.1)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»:
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12635,00 грн. / ДНЗ №1 куточок
1шт.-2400,00 грн., качеля 1 шт.-1900,00 грн., ДНЗ №7 сцена для вистави 1 шт.-350,00 грн., магнітна дошка
1 шт.-900,00 грн., лавка 1 шт.450,00 грн., ДНЗ №8 шафа 1 шт.-2400,00 грн., шафа навісна 1 шт.-3275,00
грн., тумба 1 шт.-960,00 грн./.
- По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 16900,00 грн.
/ДНЗ №1 гірка дитяча 1 шт.-6900,00 грн., гірка 1 шт.-10000,00 грн./
12.8.2) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 36470,00 грн. /карнизи та куліси
на сцену/
- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 193520,41
грн. /книги/.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
13.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури на території Барської міської ОТГ.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури на території Барської міської об’єднаної територіальної громади (надалі - Барської
міської ОТГ) , що додається.
2) Рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про затвердження Порядку пайової
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участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Бар» вважати
таким, що втратило чинність.
3) Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті.
4) Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті та на офіційній сторінці
міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.1 СЛУХАЛИ:Про звільнення від сплати за навчання в Барській дитячій музичній школі на 2018-2019 навчальний
рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звільнити від плати за навчання в Барській дитячій музичній школі з 1 грудня 2018 року
дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей:
- Котеця Івана – гітара (викладач Дєдов О.С.);
- Котеця Дмитра – гітара (викладач Подуфалова О.А.);
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення та міжнародних відносин
14.2

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
1) Антонюк Тамарі Олексіївні - на лікування – 1000 грн.;
2) Білаш Майї Михайлівні – на лікування - 500 грн. ;
3) Гончаруку Дмитру Миколайовичу - на лікування – 2000 грн.;
4) Гусаренко Ользі Іванівні – на лікування – 1000 грн.;
5) Зеленіній Ніні Павлівні – на лікування – 500 грн.;
6) Зелінському Валерію Мечиславовичу – на лікування – 1000 грн. ;
7) Йолтухівському Сергію Миколайовичу – на лікування дітей Йолтухівської Марії Сергіївни та Йолтухівської
Анни Сергіївни – 4000 грн.;
8) Кучеренко Майї Василівні – на лікування – 1000 грн.;
9) Ловчинському Анатолію Артуровичу – на лікування – 10000 грн.;
10) Михайловській Ніні Дмитрівні – на лікування – 2000 грн.;
11) Наказнюку Анатолію Леонідовичу – на лікування – 1000 грн.;
12) Некрасовій Ользі Прокопівні – на лікування – 2000 грн.;
13) Никипорець Ірини Олександрівни – на лікування – 2000 грн.;
14) Осіпову Віктору Володимировичу – на лікування – 2000 грн.;
15) Петрову Борису Францовичу – на лікування – 2000 грн.;
16) Петрусь Ользі Сільвестрівні – на лікування – 500 грн.;
17) Рівненку Юрію Валерійовичу – на лікування – 2000 грн.;
18) Свірчевській Марії Максимівні – на лікування – 500 грн.;
19) Цицюрській Ользі Прокопівні – на лікування -2000 грн.;
20) Яременко Галині Филимонівні – на лікування сина Яременка Андрія Олексійовича – 4000 грн.;
21) Ярославській Надії Іванівні - на лікування – 2000 грн.;
22) Яценковській Ользі Теофанівні – на лікування – 1000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.3. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги на поховання.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати матеріальну допомогу:
Дацюк Людмилі Іванівні на поховання сина Дацюка Олександра Миколайовича в розмірі 1500 грн., який на день
смерті ніде не працював.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

14.4. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди автономної котельні.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на продовження договору оренди з КП
«Вінницяоблтеплоенерго» строком на 2 роки 11 місяців зі сплатою орендної плати 1 грн. в рік наступного майна
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комунальної власності Барської міської ОТГ, а саме:
- автономної котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням в м.Бар по вул. Каштанова, 68, що
перебуває на балансі КП «Бар-благоустрій», для здійснення її експлуатації та забезпечення послугами з
постачання теплової енергії споживачів буд. 68 по вул. Каштановій м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.5. СЛУХАЛИ: Про скасування окремих рішень сесії Барської міської ради 8 скликання.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Вважати такими, що втратили чинність наступні рішення:
14.5.1) 5 сесії Барської міської ради 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».
14.5.2) 25 сесії Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2018р. Про надання дозволу 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».
14.5.3) 3 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.11.2018р. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на збір
вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію дорожнього покриття
по вулиці Каштанова в м. Бар Вінницької області.
14.5.4) 33 сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.11.2018р. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій»
на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції
зовнішнього освітлення вздовж автомобільної дороги Т-06-10 Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця на
ділянці (праворуч) від Військової частини до с. Іванівці (до межі території Барської ОТГ) та житлового масиву в
складі вулиць: вул.Грушевського, вул.Делімарського, вул.Котова, вул.Козацька, вул.Лісова, вул.Мазура,
вул.Н.Курченко, вул.Сагайдачного, вул.Ярослава Мудрого, пров.Кармелюка в м. Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно –
кошторисних документацій.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
14.6.1) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної
документації на реконструкцію дорожнього покриття та тротуару по вулиці Каштанова в м. Бар Вінницької
області.
14.6.2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо реконструкції зовнішнього освітлення вздовж автомобільної дороги Т-06-10 ЛюбарХмільник-Лука Барська-Нова Ушиця на ділянці (праворуч) від Військової частини до с. Іванівці (до межі
території Барської ОТГ) в м. Бар Вінницької області.
14.6.3) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо реконструкції зовнішнього освітлення житлового масиву в складі вулиць:
вул.Грушевського, вул.Делімарського, вул.Котова, вул.Мазура, вул.Н.Курченко, вул.Сагайдачного в м. Бар
Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
14.7.
СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність земельних ділянок із
поданими матеріалами документацій із землеустрою
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним громадянам:
14.7.1) Базай Людмилі Миколаївні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:03:005:0019 по вул. Зарічній, 12 в с. Широке Барського
району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- площею 0,2257 га, кадастровий номер 0520280100:03:005:0029 по вул. Зарічній, 12 в с. Широке Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1849 га, кадастровий номер 0520280100:03:001:0030 по вул. Зарічній в с. Широке Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
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сільськогосподарського призначення.
14.7.2) Бевзу Володимиру Федоровичу - площею 0,0568 га, кадастровий номер 0520210100:01:051:0025 по вул.
Врублевського, 33 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.7.3) Немец Аллі Федорівні - площею 0,0667 га, кадастровий номер 0520210100:01:097:0052 по вул. Марка
Вовчка, 27 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.7.4) Підлипному Руслану Олександровичу - площею 0,0754 га, кадастровий номер 0520210100:01:019:0011 по
вул. Пушкінській, 42 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.7.5) Сиротенко Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0619 га, кадастровий
номер 0520210100:01:100:0033 по вул. Чехова, 12 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.7.6) Шевчук Людмилі Володимирівні - площею 0,3998 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0058 по вул.
Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.8.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати земельні
ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним громадянам:
14.8.1) Богатирю Леоніду Анатолійовичу – площею 0,0637 га, кадастровий номер–0520210100:02:021:0008, по
вул. О. Штейка, 21 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.2) Боровському Віктору Олександровичу – площею 0,0700 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0078,
по вул. О. Штейка, 2 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.3) Зінчуку Олегу Миколайовичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0079, по вул. О.
Штейка, 20 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.4) Мацюку Анатолію Анатолійовичу – площею 0,0610 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0075, по
вул. Захисників Щастя, 22 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.5) Навроцькому Ігорю Васильовичу – площею 0,0630 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0067, по
вул. Захисників Щастя, 21 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.6) Требуху Руслану Володимировичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0081, по
вул. Майора Вашеняка, 21 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
14.8.7) Шерстюку Сергію Анатолійовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0077, по
вул. Волонтерській, 13 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Закаленко Б. В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у
власність земельної ділянки
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи свідоцтво про право на спадщину за заповітом,1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) площею 0,0603 га, кадастровий номер 0520210100:01:044:0012 по вул. ГригоровичівБарських, 18 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
розроблену Ільчишену Василю Федоровичу.
2) Передати гр. Закаленко Броніславі Василівні безоплатно у власність вищевказану земельну ділянку за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.10.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Штегерана В.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність, цільове призначення якої змінюється
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, цільове призначення якої
змінюється із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування у
землі для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0065 га, кадастровий номер 0520210100:01:106:0018,
що знаходиться по вул. Соборній, 23 Б в м. Бар.
2) Передати гр. Штегерану Василю Миколайовичу безоплатно у власність вищевказану земельну ділянку за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.11.

СЛУХАЛИ: клопотання ПОГ «Барське УВП УТОС» щодо затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
0,3597 га кадастровий номер – 0520210100:01:033:0148, на дві земельні ділянки:
- площею 0,0664 га, кадастровий номер – 0520210100:01:033:0157, яка знаходиться по вул. Врублевського, 37 в
м. Бар,
- площею 0,2933 га, кадастровий номер – 0520210100:01:033:0158, яка знаходиться по вул. ГригоровичівБарських, 2 в м. Бар,
з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.12.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельні ділянки наступним
громадянам:
14.12.1) Бризгаловій Ніні Максимівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса,60, ряд Д, гараж 55 в м.
Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
14.12.2) Дюкову Миколі Володимировичу - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Монастирська, 61-5 в м. Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
14.12.3) Коденко Людмилі Дмитрівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса,60, ряд Г, гараж 20а в м.
Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
14.12.4) Тетянчуку Володимиру Володимировичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса,60, гараж
55 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
Присвоїти земельній ділянці наступну адресу: м. Бар, вул. М.Кривоноса, 60, гараж 55.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.13.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права спільної сумісної власності.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
14.13.1)Надати дозвіл Сидоренку Борису Анатолійовичу, Кравчук Таїсі Анатоліївні на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Б.Претвича,5 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови.
14.13.2)Надати дозвіл Лисевич Галині Олександрівні, Гапоновій Тетяні Анатоліївні на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.
Кривоноса, 60 гараж 6 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
14.13.3)Надати дозвіл Скоробагатому Миколі Федоровичу, Скоробагатій Вірі Дмитрівні, Муржак Тетяні Миколаївні
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для подальшого оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Цукрового заводу,24 – 3 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
Визнати рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської ради від 19.04.2018р «Про дозвіл на виготовлення
документації на земельну ділянку Скоробагатому М.Ф» таким, що втратило чинність.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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14.14.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
14.14.1) Надати Кузик Оксані Іванівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею
0,0050 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування доріжки і благоустрою
навколо об’єкту торгівлі), що розташована у м. Бар по вул..Соборній, з метою подальшого оформлення
права користування на умовах особистого сервітуту за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
14.14.2) Враховуючи те, що заявниця є громадянкою Російської Федерації,Надати гр. Поповій Альоні Борисівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення права
оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Некрасова,17-2 в м. Бар для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.15.

СЛУХАЛИ: заяву директора КППОН «Лотос» Мартинюка Л.М. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування, цільове призначення якої змінюється
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КППОН «Лотос» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування (03.13) на будівництво та обслуговування будівель торгівлі (03.07) площею 0,1239 га,
кадастровий номер 0520210100:01:043:0026 в м. Бар, по вул. Григоровичів-Барських, 11, з метою подальшого
оформлення права користування земельною ділянкою.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.16.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Чернелівського С.В. про внесення змін до рішення 31 сесії 8 скликання від
09.10.2018р. «Про поновлення договору оренди землі ФОП Чернелівському С.В.», а саме замінити слова
«3 роки» на слова «10 років».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ, запропонований відділом земельних відносин: Враховуючи п.3.7 Положення про порядок
надання земельних ділянок у платне користування в місті Бар (далі Положення), затвердженого 12 сесією 7
скликання Барської міської ради від 14.07.2016 року, яким встановлено строк оренди (сервітуту) земельних
ділянок під тимчасовими спорудами – 3 роки, Відмовити ФОП Чернелівському Сергію Валерійовичу у внесенні змін до рішення 31 сесії 8 скликання від
09.10.2018 «Про поновлення договору оренди землі ФОП Чернелівському С.В.».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ, запропонований профільною комісією : Внести зміни до рішення 31 сесії
8 скликання
від
09.10.2018р.
«Про поновлення договору оренди
землі
ФОП Чернелівському С.В.», а саме
слова «…3 роки…» замінити на слова «…5 років…».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.17.

СЛУХАЛИ: заяву голови ОСББ «Ластівка-Бар» Ревчука В.П. про скасування рішення 29 сесії 6 скликання
Барської міської ради від 28.09.2012р «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ОСББ «Ластівка-Бар»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Скасувати рішення 29 сесії 6 скликання Барської міської ради від 28.09.2012р «Про
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ОСББ «Ластівка-Бар».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.18.

СЛУХАЛИ: заяву голови правління ЖБК «Гвоздика» Яглінського В.Ю. про внесення змін до рішення 24 сесії 6
скликання Барської міської ради від 27.06.2012р
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Викласти рішення 24 сесії 6 скликання Барської міської ради від 27.06.2012р «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку» в новій редакції:
«1.Надати житлово-будівельному кооперативу «Гвоздика» дозвіл на розроблення проекту відведення щодо
відведення земельної ділянки для подальшого оформлення права постійного користування земельною ділянкою
орієнтовною площею 0,0400 га по вул.Чернишевського,6 в м. Бар для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови.».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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14.19.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельничука С.А., Терлецької Г.Ю. про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання
Барської міської ради від 07.06.2017р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Мельничуку С.А., Терлецькій Г.Ю.» з метою оформлення права спільної сумісної власності на земельну ділянку.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Викласти рішення 8 сесії 8 скликання Барської міської ради від 07.06.2017р. «Про дозвіл на виготовлення
документації на земельну ділянку Мельничуку С.А., Терлецькій Г.Ю.» в новій редакції:
«Надати дозвіл гр. Мельничуку Святославу Анатолійовичу, Терлецькій Галині Юліанівні на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права спільної сумісної власності на земельні ділянки: № 1 – орієнтовною
площею 0,0650 га по вул. Злагоди, 33 в м. Бар; № 2 - орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Войни, 17-а, в м.
Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови».
2) Визнати таким, що втратило чинність рішення 43 сесії 5 скликання Барської міської ради від 22.10.2009р. «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» в зв’язку з невідповідністю цільового призначення
земельної ділянки до Генерального плану м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.20.

СЛУХАЛИ: звернення гр. Трокачевського Г.І. про поновлення договору про встановлення особистого
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0006 га по вул.Каштановій (біля будинку № 68) в м.Бар на
10років.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити гр. Трокачевському Григорію Івановичу договір про встановлення особистого
сервітуту від 25.12.2013 року на земельну ділянку загальною площею 0,0006 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (виїзної торгівлі хлібобулочними виробами) по вул. Каштановій (біля будинку
№ 68) в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:043:0040, строком на 1 рік з 17.12.2018 р із встановленням
плати за користування в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.21.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гарник Наташі Анатоліївни про зменшення розміру орендної плати за користування
земельною ділянкою, що знаходиться по вул. Героїв Майдану, 26/2 в м. Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Оскільки орендарем не доведено фактів про погіршення стану орендованої земельної
ділянки, 1. Відмовити гр. Гарник Наташі Анатоліївні в зменшенні розміру орендної плати за користування земельною
ділянкою площею 0,0036 га, кадастровий номер 0520210100:01:058:0037, що знаходиться по вул. Героїв
Майдану, 26/2 в м. Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Гр. Гарник Наташі Анатоліївні виконати п. 4 рішення 27 сесії 8 скликання Барської міської ради від 26.07.2018р.
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в користування
Гарник Н.А.».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.22.

СЛУХАЛИ: Про включення в списки громадян міста щодо виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків та гаражів
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу:
1). Савченка Миколу Васильовича - під № 288 (потерпілий від Чорнобильської катастрофи);
для будівництва індивідуальних гаражів:
2). Романюка Олександра Володимировича - під № 645 (АТО);
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

15.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в с. Глинянка в рамках проекту «Яблуневий шлях»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, орієнтовною площею 1,0000 га, для іншого сільськогосподарського призначення по вул.
Волошковій в с. Глинянка.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

18

ДОДАТКОВІ
постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 25 сесії Барської міської ради 8 скликання від 07.06.2018р. «Про
встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ профільної комісії:
1)Внести зміни до рішення 25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення місцевих податків і
зборів на 2019 рік», а саме: викласти Додаток №5 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в новій редакції згідно додатку до рішення.
2)Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та опублікувати в
газеті.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
14.6.1

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на коригування проектнокошторисної документації «Будівництво водогону по вул. Дорошенка в м.Бар Вінницької області».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на коригування проектнокошторисної документації «Будівництво водогону по вул. Дорошенка в м.Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.6.2

СЛУХАЛИ: Про виконання робіт комунальними підприємствами міста , які потребують виділення коштів з
бюджету Барської міської ОТГ.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Рекомендувати керівникам комунальних підприємств міста виконувати лише ті роботи , що
передбачені Статутами підприємств, рішеннями сесій міської ради , виконавчого комітету чи
письмовими розпорядженнями міського голови.
2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

17.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконкому №183 від 26.11.2018р. «Про упорядкування виїзної/виносної
торгівлі на території м.Бар».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Скасувати рішення виконкому №183 від 26.11.2018р. «Про упорядкування
виїзної/виносної торгівлі на території м.Бар».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища

14.23

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність
земельних ділянок із поданими матеріалами документацій із землеустрою
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність
наступним громадянам:
Посвистаку Валерію Володимировичу - площею 0,0613 га, кадастровий номер 0520210100:01:107:0058
по пров. Горького, 8 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.24.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати
земельні ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним
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громадянам:
14.24.1)
Кальчуку Вадиму Васильовичу – площею 0,0616 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0074, по вул. Добровольців, 18 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
14.24.2)
Шуляку Володимиру Анатолійовичу – площею 0,0606 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0080, по вул. Захисників Щастя, 17 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
14.24.3)
Яцьо Миколі Миколайовичу – площею 0,0637 га, кадастровий номер–
0520210100:02:021:0007, по вул. О. Штейка, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.25

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельні ділянки наступним громадянам:
Цицюрській Любов Іванівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Європейській ,26 в м. Бар для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.26.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Шипи М.А. щодо виділення земельної ділянки для будівництва житлового будинку в
межах міста Бар як вдові учасника антитерористичної операції на сході країни .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр. Шипі Маргариті Артурівні на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для подальшого оформлення права власності орієнтовною площею
0,0600 га на бульварі Миру, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.27.

СЛУХАЛИ: заяву Помилуйка В.В. про внесення змін до рішення 15 сесії 7 скликання Барської міської
ради від 22.08.2016р «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Помилуйку В.В.»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати Помилуйку Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого оформлення права користування
земельними ділянками на умовах особистого сервітуту орієнтовними площами: 0,0023 га та 0,0007 га,
по вул. Гагаріна в м. Бар для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.28.

СЛУХАЛИ: заяву Йолтухівського С.М. про внесення змін до рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської
ради від 22.08.2016р «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Йолтухівському
С.М.»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Викласти рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської ради від 22.08.2016 р «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Йолтухівському С.М.» в новій редакції:
«1.Надати дозвіл Йолтухівському Сергію Миколайовичу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого
оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди орієнтовною площею 0,1000 га,
по вул. Цукрового заводу,31 А в м. Бар для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови за рахунок земель житлової та громадської забудови.».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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