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Барська міська рада
Проекти рішень 39 сесія 8 скликання
Порядок денний
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого
сільськогосподарського призначення в рамках проекту «Яблуневий шлях» по вул. Волошковій в с.
Глинянка.
Про надання дозволу Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації «Нове будівництво розсадника плодових дерев місцевих традиційних сортів яблунь по
вул.Волошковій, 48 А в с.Глинянка Барського району Вінницької області» в рамках проекту «Яблуневий
шлях».
Про облаштування кластерного офісу з дегустаційним центром в рамках проекту «Яблуневий шлях».
Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно- кошторисних документацій.
Про затвердження проектно-кошторисних документацій.
Про затвердження Порядку функціонування кладовища в м. Бар Вінницької області.
Про визначення виконавця послуг із збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів на
території Барської міської ОТГ.
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій.
Про затвердження Положення про преміювання призерів олімпіад та конкурсів з числа учнів закладів
освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади у 2018-2019 навчальному році.
Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році
Про затвердження Положення про пришкільний табір відпочинку дітей з денним перебуванням на 2019
рік.
Про перенесення дати відзначення Дня міста Бара.
Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської міської ОТГ
на 2019 рік».
Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2019 рік».
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ (виділені жирним шрифтом).
Про затвердження Програми матеріального заохочення працівника Барської державної нотаріальної
контори Вінницької області на 2019 рік.
Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за І квартал 2019 року.
Про внесення змін в рішення 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від 14.07.2016р. «Про
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна».
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Барської міської об’єднаної
територіальної громади нежитлового приміщення по вул.М.Леонтовича, 8 в м. Бар.

19) Про стан надання вторинної медичної допомоги жителям Барської міської ОТГ, фінансування медичних
закладів, що надають таку допомогу.

20) Різне.

Розгляд питань порядку денного
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого
сільськогосподарського призначення в рамках проекту «Яблуневий шлях»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого
сільськогосподарського призначення в рамках проекту «Яблуневий шлях» площею 1,0000 га, кадастровий номер
0520280100:05:001:0067 по вул. Волошковій в с. Глинянка для іншого сільськогосподарського призначення за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
2.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації «Нове будівництво розсадника плодових дерев місцевих традиційних сортів яблунь по
вул.Волошковій, 48 А в с.Глинянка Барського району Вінницької області» в рамках проекту «Яблуневий шлях».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації «Нове будівництво розсадника плодових дерев місцевих традиційних сортів яблунь по
вул. Волошкова, 48А в с. Глинянка Барського району Вінницької області».
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення. Питання на сесію не виносити.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.

СЛУХАЛИ: Про облаштування кластерного офісу з дегустаційним центром в рамках проекту «Яблуневий шлях».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлового приміщення №67 по вул. Соборна, 1 в м.Бар
Вінницької області».
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення. Питання на сесію не виносити.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення ПКД
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
4.1) Надати дозвіл Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД
«Будівництво каналізаційних мереж житлового масиву між вулицями Героїв Майдану та Шевченка в м. Бар
Вінницької області».
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.2) Надати дозвіл Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД
«Будівництво мереж водопостачання житлового масиву між вулицями Героїв Майдану та Шевченка в м. Бар
Вінницької області».
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.3)Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної
документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці В. Комарова, 1 в м. Бар Вінницької
області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.4)Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації «Капітальний ремонт приміщень Барського ліцею №2 по вул. Героїв Майдану, 42 в м. Бар
Вінницької обл.».
Рішення профільної комісії : питання перенести на розгляд наступної сесії. Начальнику соціальногуманітарного відділу прозвітувати про підготовку навчальних закладів до навчального 2019-2020 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
4.5)Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації «Реконструкція електричних мереж для здійснення зовнішнього електропостачання будівлі
спортивного комплексу по вул. Врублевського, 35 в м. Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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4.6)Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної
документації на нове будівництво нерегульованого залізничного переїзду на під’їзній колії №7 Барської філії
ПрАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ» у м. Бар, Вінницької області.
Рішення профільної комісії : Відмовити.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Григоровичів-Барських (від перехр. з вул. Європейською до перехр. з вул. Наливайка) в м.Бар, Вінницької
області» на суму 2026624 грн. (два мільйони двадцять шість тисяч шістсот двадцять чотири гривні).
2) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного
законодавства.
Рішення профільної комісії : Затвердити ПКД, п.2 рішення виключити.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

6.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку функціонування кладовища м. Бар Вінницької області.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Порядок функціонування кладовища в м. Бар Вінницької області, додається.
Рішення профільної комісії : Ознайомити депутатів з Порядком функціонування кладовища в м. Бар Вінницької
області, депутатам внести свої пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ: Про визначення виконавця послуг із збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів
на території Барської міської ОТГ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу на надання послуг із
збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території Барської міської ОТГ від
10.04.2019 (додається).
2) Визначити КП «Бар-благоустрій» виконавцем послуг із збирання, вивезення та захоронення твердих побутових
відходів на території Барської міської ОТГ строком на 11 місяців, про що укласти договір на надання послуг з
збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів на території Барської міської ОТГ відповідно
до Типового договору (додаток2 до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових
відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1173 від 16 листопада 2011 року).
3) КП Бар-благоустрій укласти договори з збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів з
власниками або балансоутримувачами житлових будинків, земельних ділянок згідно з вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.1.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати ПП «Телебарінфо» дозволи на розміщення зовнішньої реклами - рекламних щитів розміром 3х6м 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.
терміном на п’ять років.
2) Оформити два примірники дозволу за формою згідно додатку 3 Положення про порядок розміщення
зовнішньої реклами в м. Бар, затвердженим рішенням 14 сесії Барської міської ради 6 скликання від
14.10.2011р.
Рішення профільної комісії : Питання зняти з розгляду в зв’язку з заборгованістю згідно листа Барської
міської ради від 21.11.2018р. про борг в сумі 12076,28 грн. за 2017р.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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8.2.

СЛУХАЛИ: звернення Щепковського В.М. про присвоєння окремої поштової адреси об’єкту нерухомості по вул.
Чернишевського, 1Б в м.Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 8 скликання від 18 грудня 2017 року Барської міської
ради "Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню Щепковського В.М."
2) Присвоїти нежитловому приміщенню, загальною площею 277,98 кв.м, яке належить Щепковському Віктору
Миколайовичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул. Чернишевського, 1Б, приміщення 47.
3) Присвоїти нежитловому приміщенню, загальною площею 128,82 кв.м, яке належить Щепковському Віктору
Миколайовичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул. Чернишевського, 1Б, приміщення 48.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.3.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого
майна, що знаходиться в м.Бар по вул. Арсенальна, 74 та перебуває у власності Дочірнього районного
кооперативного заготівельно - виробничо – торгівельного підприємства Барської районної спілки споживчих
товариств
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на укладання договору оренди нерухомого майна, а саме частини складу
вторинної сировини площею 302,5 кв.м, що знаходиться в м.Бар по вул. Арсенальна, 74 для розміщення
притулку для бездоглядних тварин на 2 роки 11 місяців з 01.01.2019р. зі сплатою за користуванням нерухомим
майном в розмірі 1200 грн. в місяць, з Дочірнім районним кооперативним заготівельно - виробничо торгівельним підприємством Барської районної спілки споживчих товариств, яке є власником даного
приміщення.
2) КП «Бар-благоустрій» здійснювати оплату за оренду вищевказаного приміщення за рахунок коштів
передбачених в кошторисі по КПКВКМБ 0116030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по розділу V «Утримання
притулку для тварин» на 2019 рік.
Рішення профільної комісії : Надати дозвіл на укладання договору на 11 місяців. Доручити Начальнику КП
«Бар-благоустрій» провести перемовини з власником приміщення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Статуту Барського КВУ ВКГ «Барводоканал»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити у новій редакції Статут Барського комунального виробничого управління водопровідноканалізаційного господарства «Барводоканал» Барської міської ради у зв’язку із наступними змінами:
- п.5.4. викласти у новій редакції «Статутний фонд підприємства становить 4086762,01 грн.».
2) Керівнику Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» вжити усіх необхідних заходів щодо державної реєстрації нової
редакції Статуту .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища

8.5.

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:
Захарчук Антоніні Петрівні - площею 0,0706 га, кадастровий номер 0520210100:01:082:0022 по вул. Злагоди, 25 в
м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.6.

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:
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8.6.1)
Басюк Інні Сергіївні – площею 0,0625 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0114, по вул.
Захисників Щастя, 6 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.2)
Боднару Леоніду Віталійовичу – площею 0,0665 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0122,
по вул. Шевченка, 55 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.3)
Дроздову Сергію Анатолійовичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0112, по пров. Захисників Щастя, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
8.6.4)
Каюді Олегу Володимировичу – площею 0,0616 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0115,
по вул. Добровольців, 20 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.5)
Кошовському Олександру Івановичу – площею 0,0645 га, кадастровий номер –
0520210100:02:021:0011, по вул. Інженерній, 12 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.6)
Мазуру Максиму Анатолійовичу – площею 0,0603 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0102, по вул. О. Штейка, 10 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.7)
Матвієнку Павлу Олександровичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0100, по вул. Майора Вашеняка, 15 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
8.6.8)
Мацюку Олександру Миколайовичу – площею 0,0620 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0118, по вул. Захисників Щастя, 20 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
8.6.9)
Наталюку Ігорю Григоровичу – площею 0,0677 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0110,
по вул. Шевченка, 53 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.10)
Науменку Сергію Володимировичу – площею 0,0608 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0108, по пров. Захисників Щастя, 2 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
8.6.11)
Павловському Михайлу Григоровичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0121, по вул. Добровольців, 13 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.12)
Ратушняку Максиму Миколайовичу
– площею 0,0663 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0106, по вул. Шевченка, 63 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.6.13)
Савчуку Андрію Васильовичу – площею 0,0650 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0117,
по вул. Майора Басюка, 9 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.6.14)
Суконніку Юрію Миколайовичу – площею 0,0700 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0111,
по вул. Майора Вашеняка, 6 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.6.15)
Шемчуку Ігорю Володимировичу – площею 0,0618 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0113, по вул. Майора Басюка, 7 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.7.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки наступних осіб:
8.7.1) Білоуса Миколи Петровича на земельну ділянку площею 4,0244 га, кадастровий номер
0520280100:01:002:0117 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на
території Антонівської сільської ради Барського району Вінницької області.
8.7.2) Данильчук Ганни Романівни на земельні ділянки:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:04:012:0011 по вул. Польовій, 10 в с. Антонівка для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
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- площею 0,1300 га, кадастровий номер 0520280100:04:012:0014 по вул. Польовій, 10 в с. Антонівка для
ведення особистого селянського господарства.
8.7.3) Клепко Тетяни Степанівни на земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер
0520210100:02:014:0125 по вул. Мазура, 42 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.8.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність наступним громадянам:
8.8.1) Бондаревій Валентині Леонідівні - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Залізняка, 7 А, гараж 3 в м. Бар
для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.8.2) Завадському Олександру Олександровичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Чернишевського, 4а,
гараж 3 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
8.8.3) Олійнику Віктору Яковичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Цукрового заводу,40А гараж 23 в м.
Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.8.4) Хмелю Івану Даниловичу -орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Цукрового заводу, 40 А, гараж 19 в м.
Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.8.5) Хмелю Олександру Івановичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Цукрового заводу, 40 А, гараж 64 в
м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гарника В.Р. про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну
ділянку для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для подальшого оформлення
права оренди на земельну ділянку
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати гр. Гарнику Володимиру Романовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для подальшого оформлення права оренди на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Новоселів, 7 «а» в м. Бар для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.10. СЛУХАЛИ: заяву директора ДП «Райкоопзаготпромторг» В.В.Черничко про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. Арсенальній, 74 в м.Бар з метою подальшого
оформлення права на земельну ділянку .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати ДП «Райкоопзаготпромторг» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0850 га, для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, що розташована у місті Бар по вулиці Арсенальна, 74, з метою подальшого оформлення
права оренди за рахунок земель житлової та громадської забудови.
Рішення профільної комісії : питання зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.11. СЛУХАЛИ: заяву гр. Сопко Лесі Дмитрівни про надання дозволу на розроблення технічної документацію із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зокрема об’єднання земельних ділянок, які
перебувають в неї у користуванні.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ відділу земельних відносин: Надати дозвіл гр. Сопко Лесі Дмитрівні на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зокрема об’єднання
земельних ділянок площею 0,0036 га кадастровий номер 0520210100:01:108:0033 та площею 0,0096 га,
кадастровий номер 0520210100:01:108:0052, що розташовані по вул. Соборній, 11 в м. Бар, в одну земельну
ділянку площею 0,0132 га з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Пропозиція відділу з юридичних питань: Відмовити, враховуючи те, що різні земельні ділянки. Земельна
ділянка площею 0,0036 га кадастровий номер 0520210100:01:108:0033 надавалась на умовах оренди для
обслуговування прибудови для магазину, земельна ділянка площею 0,0096 га, кадастровий номер
0520210100:01:108:0052 надавалась у користування на умовах особистого сервітуту для обслуговування доріжки і
благоустрою навколо об’єкту торгівлі, та є вільною від забудови.
Профільною комісією рішення не прийнято .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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8.12. СЛУХАЛИ:заяву гр. Терьохіна Ігоря Євгеновича про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуальних гаражів для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ відділу земельних відносин: Надати дозвіл гр. Терьохіну Ігорю Євгеновичу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0050 га по вул. Героїв Майдану (біля будинку № 17) в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок
земель житлової та громадської забудови.
Зауваження відділу з юридичних питань: Відсутня інформація щодо підстав виділення земельної ділянки по
вул. Героїв Майдану, 17 в м.Бар, а також відсутні докази наявності автомобіля з ручним керуванням. Надання
даної інформації передбачено у ч.5 ст.30 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю Україні».
Профільною комісією рішення не прийнято .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.13. 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 в пільгову чергу
1). Підгорця Анатолія Григоровича - під № 292 (ООС/АТО).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення та міжнародних відносин
8.14. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Надати матеріальну допомогу наступним особам:
1.1) Антонюк Тетяні Петрівні – на лікування – 1000 грн.;
1.2) Березі Івану Григоровичу – на лікування – 2000 грн.;
1.3) Галецькому Григорію Ульяновичу – на лікування – 500 грн.;
1.4) Гребенюк Галині Сергіївні - на лікування та лікування сина Гребенюка А.І. – 500 грн.;
1.5) Гребенюку Ігорю Петровичу - на лікування та лікування сина Гребенюка А.І. – 500 грн.;
1.6) Гуцуляк Людмилі Олегівні - на лікування – 2000 грн.;
1.7) Заболотному Михайлу Миколайовичу – на лікування – 5000 грн.;
1.8) Качовській Зінаїді Володимирівні - на лікування – 2000 грн.;
1.9) Качур Тетяні Петрівні - на лікування– 2000 грн.;
1.10) Криську Віктору Івановичу – на лікування – 3000 грн.;
1.11) Липі Григорію Миколайовичу – на лікування – 1000 грн.;
1.12) Ловчинському Анатолію Артуровичу – на лікування– 5000 грн.;
1.13) Ляшковій Олександрі Архипівні - на лікування – 1000 грн.;
1.14) Мацьковій Марії Антонівні – на лікування– 1000 грн.;
1.15) Москальчуку Олександру Святославовичу – на лікування – 1000 грн.;
1.16) Мостовому Юрію Руслановичу – на лікування – 3000 грн.;
1.17) Олендрі Галині Олександрівні– на лікування – 2000 грн.;
1.18) Рудику Анатолію Станіславовичу – на лікування– 2000 грн.;
1.19) Ружанському Денису Олеговичу – на лікування– 2000 грн.;
1.20) Чернецькому Олександру Володимировичу - на лікування– 1000 грн.;
1.21) Швецю Анатолію Дмитровичу – на лікування – 2000 грн.;
1.22) Осипчук Надії Василівні – на лікування – 6000 грн.;
1.23) Юзвенко Лідії Василівні – на лікування– 1000 грн.
2)Відмовити:
2.1) Базай Мальвіні Мячиславівні у наданні матеріальної допомоги на лікування, в зв’язку з проживанням на
території іншої територіальної громади.
2.2) Болюх Марії Карпівні у наданні матеріальної допомоги на придбання газового котла для опалення
квартири, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням ;
2.3) Стаднік Аліні Миколаївні у наданні матеріальної допомоги на лікування сина Стадніка Владислава
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Генадійовича, в зв’язку з проживанням на території іншої територіальної громади;
2.4) Токарю Сергію Петровичу у наданні матеріальної допомоги на лікування, в зв’язку з відсутністю
необхідних документів.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
9.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання призерів олімпіад та конкурсів з числа учнів закладів
освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади у 2018-2019 навчальному році
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Положення про преміювання призерів олімпіад та конкурсів з числа учнів
закладів освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 – 2019 навчальному році,
додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про пришкільний табір відпочинку дітей з денним перебуванням на
2019 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Положення про пришкільний табір відпочинку дітей з денним перебуванням на 2019 рік, як
тимчасово діючий, спеціально організований заклад, призначений для відпочинку та розвитку дітей,
відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з відпочинку, створений на базі закладів
загальної середньої освіти Барської міської ради, що додається.
2) Визнати таким, що втратило чинність, рішення 23 сесії Барської міської ради 8 скликання від 19.04. 2018 р. «Про
затвердження Положення про літній мовний табір з денним перебуванням дітей».
3)
Соціально-гуманітарному відділу забезпечити роботу пришкільних таборів відпочинку дітей з денним
перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти Барської міської ради у червні 2019 року .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

11.

СЛУХАЛИ: Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Забезпечити у 2019 році організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської молоді Барської
міської об’єднаної територіальної громади віком з 7 до 18 років в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» з
відпочинковою зміною тривалістю 16 днів за рахунок коштів місцевого бюджету (в межах виділених
асигнувань) та батьків за наступними категоріями:
1.1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ;
1.2) рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку
сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
1.3) діти з багатодітних сімей (троє та більше до 18 років);
1.4) діти з малозабезпечених сімей;
1.5) діти з інвалідністю;
1.6) діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
1.7) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
1.8) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних
операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
1.9) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
1.10) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
1.11) діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
1.12) талановиті та обдаровані діти (переможці та призери міських, районних, обласних, всеукраїнських
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань; відмінники навчання),
лідери дитячих громадських
організацій; учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;
1.13) вихованці закладів спортивного профілю та спортивних секцій, переможці спортивних змагань;
1.14) діти працівників комунальних закладів та підприємств Барської міської ОТГ.
2) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.1 – 1.11 даного рішення категоріями здійснюється за рахунок коштів
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місцевого бюджету.
3) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.12 – 1.13 даного рішення категоріями здійснюється за рахунок коштів:
батьків – 15%, місцевого бюджету – 85% вартості путівки.
4) Оплата путівки за вказаними в п.п.1.14 даного рішення категоріями здійснюється за рахунок коштів: батьків –
10%, місцевого бюджету – 90% вартості путівки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
12.

СЛУХАЛИ: Про перенесення дати відзначення Дня міста Бара
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Внести зміни до Статуту Барської міської об’єднаної територіальної громади, а саме статтю 1.1.6. Статуту
викласти у новій редакції:
«Пам’ятними датами громади є: День міста Бара, який відзначається в останню неділю травня; День села
Антонівка – 08 листопада; День села Глинянка – 19 грудня; День села Широке – 08 листопада».
2. Відзначати День міста Бара у 2019 році в останню неділю травня.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
13.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
13.1) Збільшити доходи спеціального фонду по коду 42030200 «Інша допомога, надана Європейським
Союзом» в сумі 1431587,26 грн.
13.2) Збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів
Європейського Союзу»:
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» в сумі 53287,50 грн.,
- по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 1059660,00 грн.,
- по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 318639,76 грн.
13.3) Збільшити доходи на суму 1 697 832,58 грн.:
код доходу 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 450 000,00 грн.
код доходу 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами» в сумі 500 000,00 грн.
код доходу 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
/Пальне/» в сумі 117832,58 грн.
код доходу 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» в сумі 250000,00 грн.;
код доходу 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 330000,00 грн.;
код доходу 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в сумі 50000,00 грн.
13.4) Збільшити видатки загального фонду на суму 360332,58 грн.:
13.4.1) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 15000,00 грн. для
придбання спортивного та туристичного обладнання за підсумками міського етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура»).
13.4.2) По КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 50000,00 грн. на сплату заборгованості з податків до Пенсійного фонду України по страхових
внесках комунального підприємства «Барський комбінат комунальних підприємств».
13.4.3) Виготовлення ескізних проектів на обладнання котелень засобами дистанційної передачі даних
комерційних вузлів обліку газу в котельнях навчальних закладів Барської міської ради по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)», згідно комерційної пропозиції ПАТ «Вінницягаз», вартістю 17874,00 грн., а саме:
по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» - 7660,00 грн.,
по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
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колегіумами» - в сумі 7660,00 грн.,
по КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 2554,00 грн.
13.4.4) 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 Барську районну ГО «Клуб спортивних єдиноборств ім. Юрія Барди «ДАО» в сумі 17000,00
грн. для поїздки спортсменів, що зараховані до збірної команди України, на Кубок світу з кікбоксингу.
Відповідно до припису ДСНС на облаштування шляхів евакуації в приміщеннях навчальних закладів по
КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
100000,00 грн. Барський ДНЗ №2
13.4.5) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» в сумі 18200,00 грн. на КНП «Барський районний МЦПМСД» /для
утримання 0,5 ст. молодшої м/с на ФАП с.Антонівка/ на І півріччя 2019 року.
13.4.6) На 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» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100000,00 грн. (на поточний ремонт
ганок, туалет – 58800,00 грн., публікацію в друкованих виданнях-15000,00 грн., на обслуговування
комп’ютерної техніки-15000,00 грн., для підключення до системи «ЛІГА ЗАКОН» - 11200,00 грн. (1400,00 грн.
на місяць)).
13.4.7) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 2258,58 грн. на
проведення захоронення гр.Ільїнської О.О., у зв’язку з відсутністю відомостей щодо осіб, які мають родинні
відносини.
13.4.8) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 20000,00 на
виготовлення ПКД по капітальному ремонту покрівлі будинку вул. Комарова 1, м. Бар Вінницької області.
13.4.9) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 20000,00 грн.
-

13.5) Збільшити видатки спеціального фонду, як кошти передані із загального фонду до спеціального
бюджету розвитку на суму 1337500,00 грн:
13.6.5) По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та
реставрація інших об'єктів» в сумі 1 056 000,00 грн. на реконструкцію системи опалення, внутрішнього
водопостачання та водовідведення Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 по вул.Гагаріна, 15 в м.Бар..
13.6.6) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на КНП «Барська центральна районна лікарня» в сумі
131500,00 грн. на придбання біполярного резектоскопа (набір).
13.6.7) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на КНП «Барська центральна районна лікарня» в сумі
150000,00 грн. на придбання комп’ютерів в комплекті та принтерів на побудову мережі передачі даних eHealth.
13.6) Перенести видатки:
13.6.1) 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 200 000,00 грн. на поточний ремонт
приміщення початкової школи під навчальні та класні приміщення Барського ліцею №2 перенести видатки на
КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об'єктів» в сумі 200 000,00 грн. на капітальний ремонт приміщення початкової школи Барського ліцею №2.
13.6.2) По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по Барській районній бібліотеці перенести
видатки:
З грудня місяця на травень по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20000,00 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» - 6000,00 грн.
З КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» в сумі 1910,00 грн. на оплату послуг з вивезення ТПВ.
13.6.3) По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» з КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» перенести видатки в сумі 50000,00 грн. на КПКВКМБ
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» для оплати інженерно-вишукувальних
робіт, технічних умов електропостачання по об’єкту «Реконструкція та розширення кладовища на території
Гаївської сільської ради Барського району».
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13.7) Затвердити розпорядження:
13.7.1) від 12 квітня 2019р. № 49
1. Зменшити доходи по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі
6720,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету / зменшити видатки загального фонду, в сумі 6720,00 грн.:
- зменшити 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 2111 «Заробітна плата» в сумі – 29505,00 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» в сумі 6495,00 грн. на виплату заробітної плати педагогічним
працівникам ЗОШ, які займаються з особами з особливими освітніми потребами, по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9000,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для осіб з
особливими освітніми потребами.
- збільшити по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі25102,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 5522,00 грн., по КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 7656,00 грн. для придбання предметів та матеріалів
для осіб з особливими освітніми потребами.
13.7.2) від 12 квітня 2019р. №50
1. Збільшити доходи по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі
66090,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету / збільшити видатки спеціального фонду, в сумі 66090,00 грн. :
- 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
44700,00 грн.
- по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 21390,00 грн.
13.7.3) від 12 квітня 2019р. № 51
За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету /
перерозподілити видатки загального фонду, в сумі 936,00 грн.:
- зменшити 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 2111 «Заробітна плата» в сумі – 614,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування
на заробітну плату» в сумі 135,00 грн. на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗОШ, які
займаються з особами з особливими освітніми потребами, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 187,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для осіб з особливими освітніми
потребами.
- збільшити по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі-614,00
грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 135,00 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 187,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для осіб з
особливими освітніми потребами.
13.7.4) від 24 квітня 2019р. № 60
1. Збільшити доходи:
- по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 106092,23 грн.
- по коду 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та
від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» в сумі 274228,00 грн.
2. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в сумі 380320,23 грн.
- 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 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 274228,00 грн. /ПКД та
експертиза «Реконструкція. Очистка ставка від мулових наносів.»/
- по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 13010,00 грн.:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5730,00 грн. / ДНЗ №1 килим – 1/5150,00
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грн., кріплення для телевізора – 580,00 грн./
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 280,00 грн.
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 7000,00 грн.
/телевізор – 1/7000,00 грн./
- по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» в сумі 93082,23 грн.:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12980,00 грн. /ЗОШ №1 набір шахових
фігур -32/1000,00 грн., лавочки -4/4000,00 грн., принтер -1/4000,00 грн., баки сміттєві – 2/600,00 грн., ЗОШ
№2 стенди – 1/3380,00 грн./
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 2512,00 грн.
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 77590,23 грн. /ЗОШ
№1 телевізор – 1/8326,00 грн., поповнення бібліотечного фонду – 69264,23 грн./
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2019 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
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:
Затвердити Додаток №1.1 «Положення про справляння туристичного збору» у новій редакції для приведення
даного рішення у відповідність до Податкового кодексу України.
2) Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті «Подільський край»
та на офіційній сторінці Барської міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та підлягає застосуванню з 01.01.2019 року.
3) Секретарю міської ради Подуфалову В.М. оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, зокрема
опублікувати в газеті «Подільський край» та на офіційній сторінці Барської міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а
також надіслати на адресу Барської ДПІ Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
8.4.1.

СЛУХАЛИ: Про дозвіл Барській міській раді на проведення експертної оцінки кошторисної частини проектнокошторисної документації.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на проведення експертної оцінки кошторисної частини
проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт – утеплення фасаду та капітальний ремонт даху будівлі
Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул.. Соборна, 20/2 в м. Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.4.2.

СЛУХАЛИ: Про дозвіл Барській міській раді на коригування проектно-кошторисної документації
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на коригування проектно-кошторисної документації
««Капітальний ремонт: утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій, внутрішнє опорядження, електрообладнання,
водопровід та каналізація будівлі спортивного комплексу по вул.. Врублевського, 35 в м. Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
8.13.

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 в пільгову чергу
2).
Островіцького Сергія Борисовича - №293 (УБД);
3).
Островіцького Юрія Сергійовича - №294 УБД (ООС/АТО);
4).
Мельника В’ячеслава Васильовича - № 295 УБД (ООС/АТО);
5).
Сафонова Анатолія Петровича - № 296 УБД (ООС/АТО).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.1.

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:
8.13.1.1) Голумбієвському Миколі Михайловичу - площею 0,0738 га, кадастровий номер 0520210100:01:100:0034
по вул. Коцюбинського, 27 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.13.1.2) Зажирку Леоніду Олександровичу:
площею 0,2483 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0021 по вул. Волошковій, 26 в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
площею 0,1093 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0022 по вул. Волошковій, 26 в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок
земель сільськогосподарського призначення.
8.13.1.3) Кретюк Галині Федорівні:
площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:014:0041 по вул. Волошковій, 15 в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
площею 0,2559 га, кадастровий номер 0520280100:05:014:0042 по вул. Волошковій, 15 в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок
земель сільськогосподарського призначення;
площею 0,1753 га, кадастровий номер 0520280100:05:017:0012 по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.
8.13.1.4) Мельник Тетяні Василівні - площею 0,0452 га, кадастровий номер 0520210100:01:029:0067 по вул.
Кривоноса, 22 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.13.1.5) Неприлюку Анатолію Олексійовичу:
площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:002:0013 по вул. Волошковій в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
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площею 0,2422 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0066 по вул. Миру в с. Глинянка Барського
району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
8.13.1.6) Нерчуку Сергію Вікторовичу - площею 0,0130 га, кадастровий номер 0520210100:01:053:0051 по вул.
Довженка, 31 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.13.1.7) Сердюк Валентині Михайлівні - площею 0,0855 га, кадастровий номер 0520210100:01:140:0056 по вул. П.
Мельника, 33в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.13.1.8) Тетянчуку Володимиру Володимировичу - площею 0,0022 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0229
по вул. М. Кривоноса, 60, гараж 55 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
8.13.1.9) Фоміній Вікторії Володимирівні - площею 0,0053 га, кадастровий номер 0520210100:01:053:0046 по вул.
Довженка, гараж 29а в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
-

8.13.2.

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:
8.13.2.1) Маляру Ігорю Степановичу – площею 0,0606 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0116, по вул.
Шевченка, 61 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.13.2.2) Ніколаєву Миколі Васильовичу – площею 0,0617 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0109, по вул.
Волонтерській, 9 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
8.13.2.3) Осіпову Віктору Володимировичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0123, по
вул. Майора Вашеняка, 3 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.3.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гуменюка А.О., Мельник Г.О. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 1,5000 га кадастровий номер 0520280100:01:002:0125 та площею 0,5564 га
кадастровий номер 0520280100:01:002:0126, розташованих на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади за межами населених пунктів.
2) Передати гр. Гуменюку Андрію Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,5000 га,
кадастровий номер 0520280100:01:002:0125, розташованих на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.
3) Передати гр. Мельник Ганні Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,5564 га,
кадастровий номер 0520280100:01:002:0126, розташованих на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.4.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Міхалевського Віталія Петровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Міхалевському Віталію Петровичу, цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі» на «для розміщення те експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» площею 0,4470 га, кадастровий номер
0520210100:02:028:0036, що знаходиться по вул. Арсенальній, 13 в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельничука С.А., Терлецької Г.Ю. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати гр. Мельничуку Святославу Анатолійовичу, Терлецькій Галині
Юліанівні безкоштовно в спільну сумісну власність земельні ділянки:
- площею 0,0645 га, кадастровий номер – 0520210100:01:082:0021, по вул. Злагоди, 33 в м. Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової
та громадської забудови міста;
- площею 0,0134 га, кадастровий номер – 0520210100:01:083:0030, 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 міста.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.13.6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мариновича В.Г. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
16.1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та передати гр. Мариновичу Володимиру Григоровичу в оренду земельну ділянку
площею 0,0141 га, кадастровий номер 0520210100:01:138:0037 по вул. Арсенальній, 56 в м. Бар строком на 49
років із встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової
та громадської забудови.
16.2) Враховуючи договір дарування,Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), розроблену Мироновичу Сергію Вікторовичу, та передати гр. Мариновичу Володимиру
Григоровичу в оренду земельну ділянку площею 0,0142 га, кадастровий номер 0520210100:01:138:0036 по вул.
Арсенальній, 56 в м. Бар строком на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.7.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Грицуляка О.О. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи договір купівлі-продажу нежитлового приміщення «Магазин», 1)Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) площею 0,0147 га, кадастровий номер 0520210100:01:068:0036 по вул. Бони Сфорци, 1 в м.
Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розроблену Виноградському Людвігу Ігоровичу.
2) Передати гр. Грицуляку Олександру Олександровичу в оренду земельну ділянку площею 0,0147 га, кадастровий
номер 0520210100:01:068:0036 по вул. Бони Сфорци, 1 в м. Бар строком на 10 років із встановленням орендної
плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.8.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність наступним громадянам:
8.13.8.1) Марцишевському Василю Івановичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Герасимчука, 14А в м. Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
Рішення 31 сесії 8 скликання Барської міської ради від 09.10.2018р. «Про дозвіл на виготовлення документації
на земельну ділянку Марцишевському В.І.» вважати таким, що втратило чинність.
8.13.8.2) Мельнику Сергію Володимировичу - площею 1,1993 га, кадастровий номер 0520280100:02:005:0096 для
ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії
земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів.
Рішення 29 сесії 8 скликання Барської міської ради від 31.08.2018р. «Про дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється Барській міській
раді за заявою Мельника С.В.» вважати таким, що втратило чинність.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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8.13.9.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для оформлення права
власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення права власності
на земельні ділянки
8.13.9.1) Барсегян Любові Володимирівні - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Заводській, 27-8 в м. Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
8.13.9.2) Менай Євгені Яківні - орієнтовною площею 0,0050 га по вул. Каштановій, 32 в м. Бар для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.10.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для оформлення права
спільної сумісної власності
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Луцьковій Мирославі Анатоліївні, Базаю Леоніду Олександровичу 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
0,0550 га по вул. Миколи Туніка,72 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.11.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи, що особи вже використали право безоплатної приватизації земельної
ділянки, 8.13.11.1) Надати гр. Крупницькій Олені Григорівні 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 0,0850 га по вул. Кооперативній,
33 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
8.13.11.2) Надати дозвіл гр. Котельницькому Валентину Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для подальшого оформлення права оренди на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е , гараж 9 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.12.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Чорного Ігоря Васильовича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити гр. Чорному Ігорю Васильовичу в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів .
Профільною комісією рішення не прийнято .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.13.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Трокачевського Олександра Григоровича про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку по вул. Героїв Майдану в м. Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати дозвіл гр. Трокачевському Олександру Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0060 га по вул. Героїв Майдану в м. Бар для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, зокрема догрупування двох зблокованих тимчасових
споруд до існуючих двох тимчасових споруд, з подальшим оформлення права особистого сервітуту на
земельну ділянку.
2) Гр. Трокачевському Олександру Григоровичу розробити єдиний паспорт прив'язки тимчасових споруд з
прив'язкою кожної окремої тимчасової споруди з відображенням благоустрою прилеглої території та
інженерного забезпечення.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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8.13.14.

СЛУХАЛИ: звернення ПП «Інтерпром» про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на
земельну ділянку з метою подальшого оформлення права оренди по вул. Бони Сфорци,8-Б в м.Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати ПП «Інтерпром» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2400 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що
розташована у місті Бар по вул. Бони Сфорци , 8-Б з метою подальшого оформлення права оренди за рахунок
земель запасу .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.15.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Наталюка Ігоря Григоровича про об’єднання земельних ділянок по вул. Героїв Майдану в
м. Бар з подальшою передачею її частини площею 0,4590 га в користування для обслуговування мотелю, який
належить на праві приватної власності.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, зокрема об'єднання двох земельних ділянок
площею 0,2663 га кадастровий номер 0520210100:05:001:0035 та площею 0,9172 га кадастровий номер
0520210100:05:001:0034 по вул. Героїв Майдану в м. Бар в одну земельну ділянку площею 1,1835 га з
цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі з подальшою передачею
частини земельної ділянки в користування.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.16.

СЛУХАЛИ: звернення Лук'янової Л.Я. про зменшення процентної ставки орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,0650 га по вул. Шпаковича, 1/38 в м. Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ апарату міської ради: Беручи до уваги Положення про порядок надання земельних
ділянок у платне користування в місті Бар, затвердженого 12 сесією 7 скликання Барської міської ради від
14.07.2016 року, враховуючи претензійну роботу по стягненні збитків за користування земельною ділянкою
(неодержаного доходу), з метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування та забезпечення
ефективного використання земельних ділянок, що належать до власності Барської міської ОТГ,1) Відмовити Лук'яновій Лесі Ярославівні у зменшенні процентної ставки орендної плати, запропонованої
заявником, за користування земельною ділянкою площею 0,0650 га по вул. Шпаковича, 1/38 за
кадастровим номером 0520210100:01:067:0008.
2) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі:
-12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною
одноповерховою) площею 0,0322 га ;
- 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під
проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328 га .
3) Розмір орендної плати за земельну ділянку може бути переглянутий після вирішення питання по стягненні
збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного доходу).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ профільної комісії: Встановити Лук'яновій Лесі Ярославівні орендну плату за земельну
ділянку в м.Бар по вул. Шпаковича, 1/38 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:067:0008, для будівництва
і обслуговування будівель торгівлі (магазину):
- на період з 28.02.2014р. по 14.05.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за
земельну ділянку площею 0,0650 га.
- на період з 15.05.2019р. по 01.06.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за
земельну ділянку під будівлями площею 0,0322 га та в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328
га».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.17.

СЛУХАЛИ: звернення Лук'янова Г.М. про зменшення процентної ставки орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,0741га по вул. Шпаковича, 1,
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Беручи до уваги Положення про порядок надання земельних ділянок у платне
користування в місті Бар, затвердженого 12 сесією 7 скликання Барської міської ради від 14.07.2016 року,
враховуючи претензійну роботу по стягненні збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного
доходу), з метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного
використання земельних ділянок, що належать до власності Барської міської ОТГ, 1) Відмовити Лук’янову Григорію Михайловичу у зменшенні процентної ставки орендної плати,
запропонованої заявником, за користування земельною ділянкою площею 0,0741га по вул. Шпаковича, 1 в
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м.Бар за кадастровим номером 0520210100:01:067:0016.
2) Розмір орендної плати за земельну ділянку може бути переглянутий після вирішення питання по стягненні
збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного доходу).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ профільної комісії:
1) Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р. «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки гр. Лук’янову Г.М.» щодо цільового призначення земельної ділянки по
вул. Шпаковича,1 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:067:0016, а саме слова «…для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови …» замінити словами «… для будівництва та
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування …»..
2) Встановити Лук'янову Григорію Михайловичу орендну плату за земельну ділянку в м.Бар по вул.
Шпаковича, 1 в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:067:0016, для будівництва та обслуговування
будівель закладів побутового обслуговування (готелю «Гостинний двір «Перлина»):
- на період з 01.06.2014р. по 14.05.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за
земельну ділянку площею 0,0741 га.
- на період з 15.05.2019р. по 01.06.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за
земельну ділянку під будівлями площею 0,0264 га та в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками),
площею 0,0477 га .».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.13.18.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про викуп земельних ділянок в м.Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
8.13.18.1)
Надати Барській міській раді дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0618 га по площі Пам’яті, 11 в м. Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:064:0026, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на
якій розташований належний на праві власності заявнику об’єкт нерухомого майна: нежитлове
приміщення, кафе «СТАРА ФОРТЕЦЯ». Лук’яновій Лесі Ярославівні укласти з Барською міською радою
договір про оплату авансового внеску.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
8.13.18.2)
Надати Барській міській раді дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0024 га по вул.Героїв Майдану,24 в м. Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:058:0036, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на якій
розташований належний заявнику об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення «Магазин».
Бородатій Інні Анатоліївні укласти з Барською міською радою договір про оплату авансового внеску.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.19.

СЛУХАЛИ: звернення ФОП Войтовича І.В. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку площею 0,0013 га по вул. Гагаріна, 25а в м.Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити ФОП Войтовичу Івану Васильовичу договір про встановлення особистого
сервітуту від 17.03.2017 року на земельну ділянку загальною площею 0,0013 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) по вул. Гагаріна,25 а в м. Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:055:0006, строком на 3 роки із встановленням плати за користування в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.20.

СЛУХАЛИ: клопотання директора ТОВ «ДИННАСТІЯ» Хіміча М.І. про продовження строку дії договору оренди
нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) та польових доріг.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Барської міської ради від 27.03.2019 р.
«Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки: нерозподілені
(невитребувані) земельні частки (паї) та польові дороги з подальшою передачею їх в оренду ТОВ
«ДИННАСТІЯ»», а саме в пунктах 3 та 4 слова «…але не більш ніж на чотири місяці…» замінити на слова
«…на строк не більш як до 31.12.2019 року із встановленням ставки орендної плати в розмірі 8% від
нормативної грошової оцінки землі…».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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8.13.21.

СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «Стріла 23» про внесення змін в рішення 12 сесії 7 скликання Барської міської
ради від 14.07.2016р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою ОСББ «Стріла 23»
щодо збільшення площі земельної ділянки.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити ОСББ «Стріла 23» у внесенні змін до рішення 12 сесії 7 скликання Барської
міської ради від 14.07.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою ОСББ
«Стріла 23» щодо збільшення площі за рахунок земельних ділянок, які сформовані відповідно до статті 79-1
земельного кодексу України з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
та перебувають у користуванні.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.22.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється, та передачу земельної ділянки в користування Барському КВУВКГ «Барводоканал».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування» в постійне користування Барському КВУВКГ
«Барводоканал» площею 8,0000 га, кадастровий номер 0520210100:01:002:0065, що знаходиться по вул.
Арсенальній в м. Бар.
2) Передати Барському КВУВКГ «Барводоканал» у постійне користування земельну ділянку площею 8,0000
га, кадастровий номер 0520210100:01:002:0065, що знаходиться по вул. Арсенальній в м. Бар для
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування за рахунок земель запасу.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.23.

СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Матеріальні ресурси» про передачу в оренду земельної ділянки під нерухомим
майном, яке перебуває у власності товариства
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати в оренду ТОВ «Матеріальні ресурси» земельну ділянку загальною площею
1,6356 га кадастровий номер 0520210100:01:160:0005 по вул. Цукрового заводу, 32 Г в м. Бар для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості, строком на 10 років із встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
Рішення профільної комісії : Передати в оренду на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.13.24.

СЛУХАЛИ:Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр. Грисюку О.О.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Погодити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, площею 0,0400 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0020, яка розташована в м. Бар, по вул.Каштановій, 29 «А».
2. Затвердити вартість земельної ділянки, загальною площею 0,0400га , яка розташована в м. Бар, по
вул.Каштановій, 29 «А» в сумі 62000 грн. 00 коп. (шістдесят дві тисячі гривень. 00 копійок) (без урахування
ПДВ) на підставі звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (висновок оцінювача про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення станом на 31.01.2019р.)
3. Продати гр. Грисюку Олексію Олеговичу земельну ділянку в м.Бар, по вул. Каштановій, 29 «А», площею
0,0400 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти , кадастровий номер
0520210100:01:033:0020, за 62000 грн. 00 коп. (шістдесят дві тисячі гривень. 00 копійок) (без урахування
ПДВ) , при повній сплаті орендної плати.
4. Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівлі-продажу земельної
ділянки 0,0400 га, кадастровий номер 0520210100:01:033:0020, яка розташована в м.Бар, по вул.
Каштановій, 29 «А»,зі сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі 62000 грн. 00 коп.
(шістдесят дві тисячі гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ) .
5. Припинити дію договору оренди землі між Барською міською радою та гр. Грисюком О.О. укладеного
21.03.2014 р. з моменту набуття права власності на земельну ділянку.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми матеріального заохочення працівника Барської державної нотаріальної контори
Вінницької області на 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Програму матеріального заохочення працівника Барської державної нотаріальної
контори Вінницької області на 2019 рік, додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за І квартал 2019 року
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ:
- виконання бюджету за І квартал 2019 року по доходах в сумі 25858030,17 грн., у тому числі доходи загального фонду
бюджету Барської міської ОТГ в сумі 25409019,37 грн., та доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі 449010,80
грн.;
- виконання бюджету за І квартал 2019 року по видатках у сумі 26538604,78 грн., у тому числі видатки загального фонду
бюджету Барської міської ОТГ – у сумі 25485476,10 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі
2053128,68 грн.;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від 14.07.2016р. «Про Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни в рішення 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від 14.07.2016р. «Про Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна», а саме п.2
викласти у наступній редакцій:
«2.Затвердити конкурсну комісію Барської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки комунального майна Барської міської об’єднаної територіальної громади в наступному складі:
Голова комісії :

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Гвоздяр Ю.В.

Секретар комісії:

- при проведенні незалежної грошової оцінки земельних ділянок: начальник відділу
земельних відносин Шуляк І.І.;
- при проведенні незалежної грошової оцінки нежитлових приміщень – начальник відділу
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – Подельнюк О.М.;

Члени комісії:

- начальник фінансового відділу Ковтун І.М.;
- начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
- при проведенні незалежної грошової оцінки земельних ділянок Барської міської
об’єднаної територіальної громади:
спеціаліст І категорії (землевпорядник) відділу
земельних відносин Левицька Л.В.;
- при проведенні незалежної грошової оцінки нежитлових приміщень:
спеціаліст І категорії (архітектор) відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства – Погребнюк Ю.В.
- при проведенні незалежної грошової оцінки нежитлових приміщень, що перебувають в
користуванні або на балансі закладів, підприємств, установ, керівники відповідних
відділів, закладів, підприємств, установ:
начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О., начальники
комунальних підприємств, закладів.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Барської міської об’єднаної територіальної
громади нежитлового приміщення, по вул.М.Леонтовича, 8 в м. Бар».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати згоду на прийняття до комунальної власності Барської міської об’єднаної територіальної
громади, в особі Барської міської ради, зі спільної комунальної власності територіальних громад Барського району
Вінницької області, в особі Барської районної ради, нежитлове приміщення, а саме: будівлю колишньої поліклініки
тубдиспансеру, що розташована за адресою: м. Бар, вул.М.Леонтовича, 8.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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