Проекти рішень виконавчого комітету Барської міської ради
на « 18 » лютого 2019 р. о ______ год .
№
з/п
1.

Проекти рішень
Про утворення комісії з обстеження щодо доцільності здійснення невід’ємних поліпшень об’єктів
комунальної власності Барської міської ОТГ
1. Утворити комісію з обстеження щодо доцільності здійснення невід’ємних поліпшень об’єктів
комунальної власності Барської міської об’єднаної територіальної громади, у наступному складі:
- голова комісії –Гвоздяр Ю.В. , заступник міського голови Барської міської ради,
члени комісії:
- Подельнюк О.М. начальник відділу МА ЖКГ Барської міської ради,
- Чубар О.В. начальник відділу з юридичних питань Барської міської ради,
- Погребнюк Ю.В. головний спеціаліст відділу МА ЖКГ Барської міської ради,
- Ахмедов І.А. інженер технічного нагляду за згодою.
2. Комісії здійснювати обстеження об’єктів комунальної власності територіальної громади, по
результатам яких складати дефектні акти та подавати їх на затвердження виконавчому комітету міської
ради.
Про постановку на квартирний облік за зверненнями громадян

2.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради Шерая Олександра
Олександровича, склад сім’’ї – 1 особа, із занесенням у списки загальної черги під № 341.

3.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради Шипу Олену Миколаївну
та членів її сім’ї: сина Шипу Давіда Олександровича із занесенням у списки загальної черги під № 342, а
також список осіб, які мають право на отримання житла поза чергою під № 34 / дружина загиблого особа, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (стаття 10)/.

4.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради Футорана Сергія
Анатолійовича та членів його сім’ї: дружину Щасливу Альону Михайлівну, сина Футорана Павла
Сергійовича, сина Футорана Дмитра Сергійовича, із занесенням у списки загальної черги під № 343.

5.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
Солов’янова
Володимира Олексійовича та членів його сім’ї: дружину Хроменко Вікторію Вікторівну, сина Солов’янова
Олександра Володимировича, сина Солов’янова Михайла Володимировича, із занесенням у списки
загальної черги під № 344.

6.

Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт для відбування засудженими кримінального
покарання у виді громадських робіт у 2019 році»
1) Затвердити наступний перелік об’єктів для відбування засудженими кримінального покарання у виді
громадських робіт: об’єкти соціальної сфери, житлові та нежитлові будівлі комунальної власності,
кладовища, стихійні сміттєзвалища, полігон ТПВ, дороги, пам’ятники, стадіони, спортивні майданчики
тощо.
2) Затвердити види робіт для відбування засудженими кримінального покарання у виді громадських
робіт на території Барської міської об’єднаної територіальної громади: прибирання придорожніх
смуг, благоустрій територій, доріг, пам’ятників, озеленення, поточний ремонт об’єктів соціальної
сфери, житлових та нежитлових будівель комунальної власності, заготівля дров для опалення
об’єктів соціальної сфери, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування стадіонів, спортивних
майданчиків тощо.
3) Комунальним підприємствам, установам та організаціям міської ради, де будуть відбувати
кримінальне покарання у виді громадських робіт засуджені, щодекадно подавати на адресу міської
ради звіт про кількість таких осіб та обсяги виконаних робіт.
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7.

Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт для відбування правопорушниками
адміністративного стягнення у виді громадських (суспільно корисних) робіт у 2019 році»
1) Затвердити наступний перелік об’єктів для відбування правопорушниками адміністративного
стягнення у виді громадських (суспільно корисних) робіт: об’єкти соціальної сфери, житлові та
нежитлові будівлі комунальної власності, кладовища, стихійні сміттєзвалища, полігон ТПВ, дороги,
парки, сквери, пам’ятники, стадіони, дитячі та спортивні майданчики тощо.
2) Затвердити види робіт для відбування правопорушниками адміністративного стягнення у виді
громадських (суспільно корисних) робіт на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади: прибирання придорожніх смуг, благоустрій територій, доріг, парків, скверів, пам’ятників,
озеленення, поточний ремонт об’єктів соціальної сфери, житлових та нежитлових будівель
комунальної власності, заготівля дров для опалення об’єктів соціальної сфери, ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, облаштування стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків тощо.
3) Комунальним підприємствам, установам та організаціям міської ради, де будуть відбувати
адміністративне стягнення у виді громадських (суспільно корисних) робіт правопорушники,
щодекадно подавати на адресу міської ради звіт про кількість таких осіб та обсяги виконаних робіт.

8.

Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди
частини території з Ходаніцким В.А. за зверненням КП «Бар-благоустрій»
1) Продовжити термін дії договору оренди частини території за адресою: м. Бар., по вул. Кривоноса, 68,
Вінницької області, загальною площею 23 кв.м., що знаходиться на балансі КП «Бар-благоустрій», з
Ходаніцким Віталієм Анатолійовичем для використання її під стоянку вантажного автомобіля,
терміном з 01.03.2019 р. по 28.02.2020 р., зі ставкою орендної плати в розмірі 25 грн./ м2 в місяць.
2) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» (балансоутримувач приміщення) укласти відповідну додаткову
угоду з гр. Ходаніцким В.А до договору оренди частини території про продовження терміну його дії.

9.

Про надання в оренду приміщень спортивних зал шкіл міста КЗ «Барська ДЮСШ «Колос» за
зверненням КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»
1) Надати в оренду комунальному закладу «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»
в оренду нерухоме майно комунальної власності, а саме приміщення спортивних зал
загальноосвітніх шкіл міста м. Бар: Барського ліцею № 2 - (вул. Героїв Майдану, 13), Барської ЗОШ ІІІІ ст. № 3 (вул. Соборна, 20) з погодинним терміном оренди згідно графіка, з 01 січня по 01 травня
2019 р., та з 01 жовтня до 31 грудня 2019 р безоплатно.
2) Відділу з юридичних питань міської ради укласти з КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна
школа «Колос» на підставі даного рішення договір оренди зазначеного вище комунального майна
територіальної громади Барської міської ОТГ.

10.

Про надання в оренду приміщення спортивної зали Барського ліцею №2 ГО «Центральна Школа
Бойового Гопака»
1) Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 19.11.2018р. за №163 «Про надання в
оренду приміщення спортивної зали тренеру з Бойового Гопака».
2) Надати ГО «Центральна Школа Бойового Гопака» в оренду нерухоме майно комунальної власності, а
саме приміщення спортивної зали Барського ліцею №2 площею 288 м2, що знаходиться в м.Бар по
вул.Героїв Майдану, 13, з погодинним терміном оренди (двічі на тиждень – у вівторок та четвер, з
16:00 до 18:00 год.), строком на 12 місяців, з 01.11.2018 р. до 31.10.2019 р. безоплатно.
3) Відділу з юридичних питань міської ради укласти з ГО «Центральна Школа Бойового Гопака» на
підставі даного рішення договір оренди зазначеного вище комунального майна Барської міської
об’єднаної територіальної громади, а також договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

11.

Про надання в оренду нерухомого майна частини приміщення КЗ «Барська районна бібліотека»
по вул.. Соборній, 1 м. Бар
1) Надати дозвіл комунальному закладу «Барська районна бібліотека»
укласти договір оренди
нерухомого майна комунальної власності, а саме частини приміщення загальною площею 61,7 м2, що
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знаходиться на першому поверсі по вул. Соборна, 1 м. Бар з ФОП Саволюк Вітою Миколаївною для
розміщення офісного приміщення, строком на 2 роки 11 місяців, зі ставкою орендної плати у розмірі
15% від вартості аналогічного приміщення, визначеної шляхом проведення незалежної (експертної)
оцінки, що становить 38,60 грн. кв.м. в місяць.
2) Дане рішення довести до відома та його подальшого виконання КЗ «Барська районна бібліотека».
12.

Про дострокове розірвання договору оренди частини нежитлового приміщення, розташованого
на ІІ поверсі ЗОШ І-ІІІ ст..№1, з ФОП Гащук О. В.
1. Розірвати договір оренди частини нежитлового приміщення поряд з харчоблоком площею 7,0 м.кв.,
що знаходиться в м. Бар по вул. Гагаріна, 15, у будівлі «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» м.Бара, з Гащук Ольгою
Володимирівною від 11.10.2018 р. за згодою сторін, з ініціативи орендаря.
2. Відділу бухгалтерського обліку Барської міської ради здійснити взаємозвірку з Орендарем щодо
сплати останнім орендної плати та відшкодування сум комунальних платежів.
3. Доручити апарату міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу на
право оренди частини нежитлового приміщення площею 7,0 м.кв., що знаходиться в м. Бар по вул.
Гагаріна, 15, у будівлі «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» м.Бара, терміном на 2 р.11 міс. зі стартовою ставкою річної
орендної плати в розмірі 199,92 грн./м2, що становить 4% від вартості аналогічного приміщення у
даній будівлі, визначеної суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мудрим В.В. (1399,44 грн./1 м2).
4. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності
оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
5. Для проведення конкурсу на право оренди зазначених приміщень створити комісію у складі:
голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяр Ю.В.;
секретар комісії – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово - комунального
господарства Подельнюк О.М.;
члени комісії: начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н. О.;
начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
начальник фінансового відділу Ковтун І. М.

13.

Про оголошення конкурсу на право оренди частини нежитлового приміщення для організації
шкільного буфету
1. Доручити апарату міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу на
право оренди частини нежитлового приміщення поряд з харчоблоком площею 7,0 м.кв., що
знаходиться в м. Бар по вул. Гагаріна, 15, у будівлі «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» м.Бара, терміном на 2 р.11
міс. зі стартовою ставкою річної орендної плати в розмірі 199,92 грн./м 2, що становить 4% від
вартості аналогічного приміщення у даній будівлі, визначеної суб’єктом оціночної діяльності ФОП
Мудрим В.В. (1399,44 грн./1 м2).
2. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності
оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
3. Для проведення конкурсу на право оренди зазначених приміщень створити комісію у складі:
голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяр Ю.В.;
секретар комісії – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово - комунального
господарства Подельнюк О.М.;
члени комісії: начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н. О.;
начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
начальник фінансового відділу Ковтун І. М.

14.

Про видалення дерев на території Барської міської ОТГ
Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на видалення наступних дерев:
- граб – 4шт. /аварійний стан/ в м.Бар по вул..М.Залізняка, 3 за зверненням КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
- акація – 4шт, тополя – 1шт.,липа 2шт., каштан – 1шт. /аварійний стан/ в м.Бар на території міського
парку, що по вул. Буняковського, за зверненням КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
- клен – 1шт, /який досяг вікової межі/ в м.Бар по Каштановій, 7 за зверненням КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ»;
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15.

Про скасування рішення виконавчого комітету № 260 від 16.11.2017 р. «Про присвоєння поштової
адреси за зверненням гр.Присяжної О.М.»
Скасувати рішення виконавчого комітету №260 від 16.11.2017 р. «Про присвоєння поштової адреси
за зверненням гр.Присяжної О.М.» за зверненням Присяжної О.М. з ініціативи заявника.

16.

Про надання дозволу на виготовлення проектної документації на підключення житлового
будинку до мережі природного газу Токарєву А.О.
Надати дозвіл Токарєву Анатолію Олександровичу на виготовлення проектної документації щодо
підключення житлового будинку № 1а по вул. Д.Нечая в м. Бар до мережі природного газу.
Про присвоєння поштових адрес за заявами, зверненнями осіб

17.

Присвоїти поштову адресу будівлі комунального клубного закладу «Антонівський сільський клуб» та
Антонівській сільській бібліотеці Барської міської ради, наступну поштову адресу: Вінницькая область ,
Барський район, с.Антонівка, вул. Т.Шевченка, 42.

18.

Присвоїти гаражу, що належить Когунь Вячеславу Миколайовичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул.
М. Кривоноса, 60, гараж 35Д.
Про надання дозволу на здійснення благоустрою прилеглої території за заявами громадян

19.

1) Надати дозвіл гр. Марчук Світлані Віталіївні на облаштування тротуару шириною до 1 м перед
домоволодінням по вул. Сірка, 48 в м. Бар за власні кошти.
2) Марчук С. В. підтримувати територію навколо домоволодіння відповідно до Правил благоустрою
території населених пунктів Барської міської об’єднаної територіальної громади.

20.

1) Надати дозвіл гр. Марчуку Юрію Анатолійовичу на облаштування тротуару шириною до 1 м перед
домоволодінням по вул. Сірка, 50 в м. Бар за власні кошти.
2) Марчуку Ю. А. підтримувати територію навколо домоволодіння відповідно до Правил благоустрою
території населених пунктів Барської міської об’єднаної територіальної громади.
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