УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
31 сесія

8 скликання

09.10.2018р.

Початок сесії - 14 год. 25 хв.
Закінчення пленарного засідання - 17 год. 25 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 18 депутатів та міський голова (Гуменюк І.В., Кальман О.В.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К.,
Колос А.О., Мандрика М.І., Теплов А.А.

Гуршал І.Й.,

Капиця В.М.,

Ковальов М.Т.,

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств,закладів, навчальних закладів.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 31 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 31 сесії міської ради 8 скликання, запитав щодо
персоналій.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала кандидатуру Кальмана О.В.
Депутат Кальман О.В. повідомив про самовідвід.
Депутат Медвецький А.А.. запропонував кандидатуру Педос Г.В.
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 31 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Педос Ганну Василівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Медвецький А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 2,5 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 31 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах 2,5
години без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Олійник Р.Ю. запропонував внести до Порядку денного усний запит депутатів Кальмана О.В.
та Олійника Р.Ю.
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Лещенко О.М. запропонувала під час розгляду питання «Різне» заслухати інформацію про
стан справ в реформуванні вторинної ланки медицини.
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала внести до порядку денного додаткові питання, що розглянуті на
профільній комісії та роздані кожному депутату, а саме:
1) Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів працівників
закладів освіти на 2018/2019 навчальний рік Барської міської ОТГ.
2) Про встановлення надбавки до посадового окладу вчителям 1-х класів.
3) Про розгляд звернення КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо передачі до комунальної
власності Барської міської об’єднаної територіальної громади мереж водопостачання та
водовідведення, що перебувають на балансі лікарні.
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Медвецький А.А. запропонував під час розгляду питань постійної комісія з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства розглянути питання по реконструкції кладовища.
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Хом’як О.М. запропонував під час розгляду питань постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища розглянути додаткові питання,
що розглянуті на засіданні даної комісії та роздані депутатам на руки перед пленарним засідання.
Голосували: за – одноголосно.
Начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М. запропонувала під час розгляду питань постійної комісії
з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства розглянути додаткові
питання, що розглянуті на засіданні даної комісії та роздані депутатам на руки перед пленарним
засідання.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий зачитав депутатське звернення депутата Лещенко О.М. про переведення її зі складу
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку , бюджету, фінансів, цін та інвестицій до
складу постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими змінами.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
1) Про утворення Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дітей та юнацтва» Барської
міської ради.
2) Про виконання Державного Гімну України в закладах загальної середньої освіти Барської міської
об’єднаної територіальної громади.
3) Про внесення змін до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік.
4) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій.
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5) Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2018 рік».
6) Про звільнення від сплати за навчання в Барській дитячій музичній школі на 2018-2019 навчальний
рік.
7) Про встановлення батьківської плати за навчання та за тимчасове користування музичними
інструментами в Барській дитячій музичній школі на 2018-2019 навчальний рік.
8) Про внесення змін до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р. «Про
загальну чисельність та структуру апарату міської ради».
9) Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів працівників
закладів освіти на 2018/2019 навчальний рік Барської міської ОТГ.
10) Про встановлення надбавки до посадового окладу вчителям 1-х класів.
11) Про розгляд звернення КУ «Барська центральна районна лікарня» щодо передачі до комунальної
власності Барської міської об’єднаної територіальної громади мереж водопостачання та
водовідведення, що перебувають на балансі лікарні.
12) Про розгляд усного запиту депутатів Кальмана О.В. та Олійника Р.Ю.
13) Про розгляд депутатського звернення депутата Лещенко Олени Миколаївни щодо переведення її
зі складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку , бюджету, фінансів, цін та
інвестицій до складу постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород.
14) Різне.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує член комісії Марущак Т.Л.
1.
СЛУХАЛИ: Про утворення Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дітей та юнацтва»
Барської міської ради.
Марущак Т.Л. зачитала проект рішення, запропонований соціально-гуманітарним відділом,
наступного змісту:
1) Утворити заклад позашкільної освіти – комунальний заклад позашкільної освіти «Будинок
дітей та юнацтва» Барської міської ради.
2) Затвердити Статут комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дітей та юнацтва»
Барської міської ради, що додається.
3) Затвердити структуру закладу позашкільної освіти чисельністю 8 одиниць: директор,
заступник директора, керівник гуртка ( секції, студії, інших форм гурткової роботи ) – 5
одиниць, прибиральник службових приміщень.
Депутат Медвецький А.А. : Скільки років у місті працюють гуртки?
Депутат Мельник Н.В. відповіла , що до утворення ОТГ всіма гуртками керував районний центр
позашкільної освіти, потім гуртки передали до шкіл. На даний час гуртки частково фінансуються з
державного бюджету, частково з районного. Сьогодні гуртки працюють, тому потрібно одного
методиста для організації гурткової роботи з районного центру перевести в наш соціальногуманітарний відділ або направляти кошти в районний центр позашкільної роботи. Організовувати
міський центр позашкільної роботи, на її думку, не варто.
Депутат Кальман О.В. сказав, що гуртки потрібні , але не потрібно повертатись до принципів
Радянського Союзу. На його думку, нічого не змінилось за 27 років. Потрібно добавити 2 гуртки, щоб
навчались діти робити підкови для коней і вози. Потрібно осучаснювати навчання дітей за прикладом
Польщі. Висловився за розширення клубної роботи.
Головуючий попросив Кальмана О.В. дотримуватись Регламенту, для виступів відведено 5 хвилин.
Закликав не порушувати регламент і оголосив перерву на 5 хвилин.
Під час перерви депутат Кальман О.В. продовжив свій виступ.
Головуючий оголосив про продовження сесії після перерви.
Депутат Педос Г.В. сказала, що потрібно розвивати гурткову роботу , а не закривати гуртки.
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Депутат Маковецький С.Г. запропонував завершити обговорення та перейти до голосування.
Головуючий запропонував проголосувати за проект рішення, запропонований соціальногуманітарним відділом.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «1» (Педос Г.В.), проти – «12» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М.,
Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утримались – «6» ( Маковецький С.Г., Маршук М.К.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А. ). Рішення не прийнято.
Головуючий запропонував проголосувати за проект рішення, запропонований постійною комісією з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, наступного змісту :
1) Розширити мережу гуртків за рахунок місцевого бюджету.
2) Запровадити посаду методиста , який би координував роботу гуртків.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Цицюрський А.А.), проти – «8» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утримались – «5» ( Маковецький С.Г.,
Маршук М.К., Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В., Хоменко В.В.). Рішення не прийнято.
Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію Ради голів постійних комісій, фракцій та
груп наступного змісту: Питання доопрацювати, розробити Положення про гурткову роботу з учнями
ЗОШ Барської міської ОТГ та розглянути дане питання під час розгляду питань по місцевому бюджету
на 2019 рік з подальшим розглядом на сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання доопрацювати, розробити Положення про гурткову роботу з учнями ЗОШ
Барської міської ОТГ та розглянути дане питання під час розгляду питань по місцевому бюджету на
2019 рік з подальшим розглядом на сесії міської ради.
2.

СЛУХАЛИ: Про виконання Державного Гімну України в закладах загальної середньої освіти Барської
міської об’єднаної територіальної громади.
Депутат Маршук М.К. сказав, що не потрібно втягувати дітей у політику, повертатись до радянських
часів.
Депутат Медвецький А.А. сказав, що нав’язуючи дітям виконання Гімну України кожний день, буде їх
лише відштовхувати від самого Гімну, запропонував в рішенні залишити слова «перед проведенням
державних свят та урочистостей».
Депутат Маршук М.К. запропонував питання зняти на додаткове вивчення.
Депутат Олійник Р.Ю. сказав, що в проекті рішення написано «рекомендувати» і в кінцевому буде
приймати рішення директор школи.
Начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О. зачитала рішення обласної ради з
цього приводу і розпорядження Кабінету міністрів України.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Гуменюк І.В., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0»,
утримались – «4» ( Кальман О.В., Маршук М.К., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати адміністрації закладів загальної середньої освіти Барської міської ОТГ
на початку робочого тижня перед початком першого уроку, в приміщенні закладу освіти транслювати
Державний Гімн України в редакції ст. 1 Закону України «Про Державний Гімн України», а також
перед початком проведення державних свят та урочистостей.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.

3.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік», затвердженої рішенням 18 сесії Барської міської ради 8
скликання від 18.12.2017 р., а саме додаток до Програми «План культурно-масових заходів Барської
міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» доповнити пунктами згідно Додатку 1 до
рішення.
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує член комісії Марущак Т.Л.
4.1.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги :
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
1.1) Галецькому Григорію Ульяновичу – на лікування в сумі 500 грн.;
1.2) Гриценку Івану Васильовичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.3) Казьміровій Людмилі Анатоліївні – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.4) Казьмірук Світлані Миколаївні- на лікування в сумі 2000 грн.;
1.5) Кликуну Анатолію Степановичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
1.6) Кордону Анатолію Боліславовичу – на лікування сина Кордона Дмитра Анатолійовича в
сумі 5000 грн.;
1.7) Маліновській Людмилі Андріївні – на лікування в сумі 1000 грн.;
1.8) Рязанцеву Юрію Вікторовичу – на лікування в сумі 1000 грн.;
1.9) Сероветник Альоні Вікторівні – на лікування сина Сероветника Дениса Анатолійовича в
сумі 5000 грн.;
1.10) Янішевській Вірі Семенівні – на лікування в сумі 2000 грн.
2) Відмовити Антонюк Ларисі Тимофіївні у наданні матеріальної допомоги на лікування, оскільки
особа проживає на території іншої територіальної громади.
3) Відділу бухгалтерського обліку здійснити виплати згідно п.1 даного рішення.

4.2.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу наступним особам:
1.1) Адамчуку Віктору Георгійовичу на поховання брата Адамчука Юрія Георгійовича в розмірі 1500
грн., який на день смерті ніде не працював;
1.2) Кузіну Олегу Миколайовичу на поховання доньки Кузіної Ганни Олегівни в розмірі 1500 грн., яка
на день смерті ніде не працювала;
1.3) Ласюк Людмилі Борисівні на поховання чоловіка Ласюка Віктора Васильовича в розмірі 1500
грн., який на день смерті ніде не працював.
2) Відділу бухгалтерського обліку здійснити виплати згідно даного рішення.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує Медвецький А.А.

4.3.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Калашнік Н. В. щодо надання дозволу на розміщення рекламного засобу –
вказівника «Ін Тайм» – розміром 1,5*0,6 м за адресою м. Бар, вул. Григоровичів-Барських
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити пріоритет на розміщення рекламного засобу – наземної конструкції – щита розміром
1,5*0,6 м за ФОП Калашнік Наталією Василівною згідно наданої ескізної пропозиції терміном на 3
місяці за адресою м. Бар, вул. Григоровичів-Барських, 11.
2) ФОП Калашнік Н. В. погодити розміщення рекламного засобу з КП «Бар-благоустрій» та укласти
договір з Барською міською радою про тимчасове користування місцем розташування рекламного
засобу (пріоритету) на період до моменту остаточного оформлення дозволу на розміщення зовнішньої
реклами, але не більше ніж на 3 місяці.
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4.4.

СЛУХАЛИ: звернення Барського районного центру зайнятості щодо надання поштової адреси
нерухомому майну на майдані Святого Миколая в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 53 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від 30.06.2010р.
«Про надання юридичної адреси» земельній ділянці для будівництва центру зайнятості, а саме
викласти його в новій редакції:
« 1. Присвоїти нежилому приміщенню «Будинок соціального призначення для районного центру
зайнятості» та земельній ділянці площею 0,0625 га на якій розташоване дане нежиле приміщення,
наступну поштову адресу: м. Бар, майдан Святого Миколая , 10 Б.».
2) Скасувати рішення виконавчого комітету Барської міської ради за № 932 від 23.05.2012 р. «Про
надання юридичної адреси трансформаторній підстанції будівлі ЗТП-37».

4.5.

СЛУХАЛИ: заяву Наталюка І.Г. про внесення змін до рішення 21 сесії Барської міської ради 8
скликання від 28.02.2018р. «Про дозвіл на виготовлення детального плану території земельної
ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та Дорошенка в м.Бар ».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 21 сесії Барської міської ради 8 скликання від 28.02.2018р.
«Про дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки на розі вулиць Героїв
Майдану та Дорошенка в м.Бар», а саме в п.1 слова «… під готель …» замінити словами «… під
мотель …».

4.6.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо поточного ремонту системи водовідведення
будинків №3,5,7 по вул.Машинобудівників в м.Бар
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт системи водовідведення
будинків №3,5,7 по вул.Машинобудівників в м.Бар Вінницької області.

4.6.1

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутатів Кальмана О.В. та Хоменка В.В. щодо капітального
ремонту дорожнього покриття по вулиці Монастирській в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення
проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці
Монастирській в м. Бар Вінницької області.

4.6.2

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про затвердження проектно- кошторисних
документацій.
Депутат Медвецький А.А. звернувся до депутатів , щоб надали в профільну комісію проблемні
питання по ремонту доріг.
Депутат Маковецький С.Г. сказав, щоб не міняли кожен раз рішення про черговість доріг, що
підлягають ремонту.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
4.6.2.1) Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул. Залізняка в м. Бар, Вінницької області (коригування)» на суму 1310881 грн. (один
мільйон триста десять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня).
4.6.2.2) Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул.. С.Руданського до перехрестя з вул..
Дорошенка) в м. Бар, Вінницької області (коригування)» на суму 1495225 грн. (один мільйон
чотириста дев’яносто п’ять тисяч двісті двадцять п’ять гривень).

4.6.3. СЛУХАЛИ: Про реконструкцію міського кладовища.
Депутат Медвецький А.А. сказав, що до нього звернулися з КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо коштів
на насіння трави на те кладовище, що буде будуватись в наступному році, запропонував надати
дозвіл на виконання цих робіт.
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Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. сказала , що є ще 207 тис.грн. на кладовище і
потрібно звернення керівника на перенаправлення коштів.
Запропоновано міському голові видати розпорядження на відповідні роботи.
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.
Головуючий зачитав лист-звернення ФОП Маніти О.І. та ФОП Маніти К.М. про озвучення проектів
рішень по земельним питанням, лист додається.
4.7.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність
земельних ділянок із поданими матеріалами документацій із землеустрою
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним
громадянам:
4.7.1) Костюк Марії Казимирівні – площею 0,0284 га, кадастровий номер 0520210100:01:105:0090 по
вул. Монастирській, 51, кв.1 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
4.7.2) Островіцькій Світлані Володимирівні:
– площею 0,1711 га, кадастровий номер 0520280100:04:004:0040 по вул. Шкільній, 13 в с.
Антонівка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
– площею 0,2028 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0054 по вул. Волошковій в с. Глинянка
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення;
– площею 0,2079 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0055 по вул. Волошковій в с. Глинянка
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення;
4.7.3) Камінській Ользі Юріївні :
– площею 0,0829 га, кадастровий номер 0520210100:01:157:0078 по вул. Героїв Чорнобиля, 4 кв. 1
в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови;
– площею 0,0171 га, кадастровий номер 0520210100:01:157:0050 по вул. Героїв Чорнобиля, 4 кв. 1
в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови.

4.8.

СЛУХАЛИ: заяву Хмелюк Т.С., Штегеран Г.С., Коваль М.С. про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну
передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки із поданими матеріалами документації із
землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність
наступним громадянам:
Хмелюк Тамарі Степанівні, Штегеран Ганні Степанівні, Ковалю Миколі Степановичу - площею 0,0170
га, кадастровий номер –0520210100:01:076:0023, по вул. Шпаковича, 21 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.

4.9.

СЛУХАЛИ: заяву Семцова О.С. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу земельної ділянки,Затвердити Семцову Олександру Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності на земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер–0520210100:01:124:0013, по
вул. Наливайка, 27 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.
4.10. СЛУХАЛИ:заяву гр. Гончарука Валерія Михайловича про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів із поданими
матеріалами документації із землеустрою,
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Кальман О.В., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «2» ( Гуменюк І.В., Мельник Н.В.).
ВИРІШИЛИ: Враховуючи інформаційну довідку щодо обмежень і сервітутів на земельну ділянку №
01-19-42 від 19.02.2018р., видану відділом ЖКГМА Барської райдержадміністрації, Відмовити гр. Гончаруку Валерію Михайловичу в затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, кадастровий номер 0520210100:01:057:0139, по вул.
Каштановій, 7 А, гараж 8 в м. Бар у власність для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок
земель житлової та громадської забудови.

4.11. СЛУХАЛИ: заяви громадян про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельні ділянки наступним громадянам:
4.11.1) Марцишевському Василю Івановичу орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Герасимчука , 14
А в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
4.11.2) Корнійчуку Валерію Віталійовичу - орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Цукрового заводу,
27, кв.1 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови ;
4.11.3) Рум’янцевій Наталії Михайлівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М. Кривоноса, 60,
гараж 410 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
4.12. СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання дозволу на

виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення
права спільної сумісної власності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права спільної сумісної
власності на земельні ділянки наступним громадянам:
4.12.1) Гончаруку Дмитру Валентиновичу, Гончаруку Роману Валентиновичу - орієнтовною площею
0,0700 га по пров. Врублевського, 10 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
4.12.2) Куцому Василю Олександровичу, Куцому Володимиру Олександровичу - орієнтовною площею
0,0750 га по вул. Бони Сфорци,44 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
4.12.3) Колеснік Наталії Володимирівні, Кузьмі Оксані Володимирівні - орієнтовною площею 0,1000 га
по вул. М.Кривоноса, 49 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
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4.13. СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з метою подальшого оформлення права користування на умовах
особистого сервітуту в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки
наступним громадянам:
4.13.1) Таєнчуку Олександру Валерійовичу - орієнтовною площею 0,0014 га, що розташована у м.
Бар по вул. Каштановій, 64 для іншої житлової забудови (облаштування входу до квартири), з
метою подальшого оформлення права користування на умовах особистого сервітуту за рахунок
земель житлової та громадської забудови.
4.13.2) Пазюку Євгену Григоровичу - орієнтовною площею 0,0025 га, яка знаходиться в м. Бар по
вул..Каштановій, 11 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
(облаштування окремого входу та пандусу до лікарського кабінету) з метою подальшого
оформлення права користування на умовах особистого сервітуту за рахунок земель житлової та
громадської забудови.

4.14. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та

гаражів,
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу:
1). Лопатіна Максима Олексійовича - під № 285 (АТО);
2). Закаленка Сергія Вікторовича - під № 286 (АТО);
3). Олійника Сергія Сергійовича – під № 287 (АТО).
для будівництва індивідуальних гаражів :
4). Лопатіна Максима Олексійовича - під № 643 (АТО);
5). Олійника Сергія Сергійовича - під № 644 (АТО);
4.15. СЛУХАЛИ: звернення фізичних та юридичних осіб про поновлення договорів оренди землі

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Укласти, поновити договори про встановлення особистого сервітуту, що нижчевказані:
4.15.1) Поновити ФОП Чернелівському Сергію Валерійовичу договір оренди від 21.09.2015 року на
земельну ділянку загальною площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування тимчасової споруди «Преса») по вул. Каштановій в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:036:0011, строком на 3 роки з 18.09.2018р. з встановленням плати за
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
4.15.2) Поновити ТОВ «Інвестпромресурс» договір оренди від 17.07.2014 року на земельну ділянку
площею 0,4963 га для інших потреб промисловості по вул. Арсенальній, 15 А в м. Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:168:0017, строком на 1 рік з 18.07.2018р. з встановленням
плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
4.16. СЛУХАЛИ: заяву Трокачевського О.Г. щодо поновлення йому договору про встановлення особистого

сервітуту на земельну ділянку площею 0,0060 га по вул. Героїв Майдану в м.Бар, а саме збільшення
терміну дії договору з трьох до десяти.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 27 сесії Барської міської ради 8 скликання від 26.07.2018р.
щодо поновлення ФОП Трокачевському Олександру Григоровичу договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд з продажу автотракторних
запчастин) по вул. Героїв Майдану в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:02:026:0029, а саме
слова «…строком на 3 роки…» замінити словами «…строком на 10 років…».
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4.17. СЛУХАЛИ: заяву Слободянюка М.Є. про внесення змін до рішення 27 сесії Барської міської ради 8

скликання від 26.07.2017р. щодо поновлення договору оренди Слободянюк К.А., Слободянюку М.Є.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 27 сесії Барської міської ради 8 скликання від 26.07.2017р.
щодо поновлення договору оренди Слободянюк Катерині Анатоліївні, ФОП Слободянюку Михайлу
Євгенійовичу, а саме слова «… Слободянюк Катерині Анатоліївні, …» вилучити.

4.18. СЛУХАЛИ: заяву гр.Літвина Б.В. про поновлення договору про встановлення особистого сервітуту на

земельну ділянку площею 0,0006 га для здійснення тимчасової виїзної торгівлі хлібобулочними
виробами по вул. Соборній (біля районної бібліотеки) в м. Бар.
Хом’як О.М. зачитав проект рішення, запропонований відділом земельних відносин наступного
змісту :
Поновити гр. Літвину Богдану Васильовичу договір про встановлення особистого сервітуту від
21.04.2015 року на земельну ділянку площею 0,0006 га для здійснення тимчасової виїзної торгівлі
хлібобулочними виробами по вул. Соборній (біля районної бібліотеки) в м. Бар, строком на 2 роки з
22.04.2017р. з встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Депутат Медвецький А.А. запропонував голосувати спочатку за проект рішення, запропонований
профільною комісією.
Секретар міської ради , депутат Подуфалов В.М. пояснив, що спочатку голосується проект
ініціаторів.
Депутат Кальман О.В. сказав, що рішення профільної комісії правильне , але цей кіоск уже має
декілька місць свого роз положення. Тому потрібно вивчити питання , щоб воно не попало до суду.

Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М.,Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «0»,
утримались – «1» ( Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Враховуючи недоцільність здійснення виїзної торгівлі хлібобулочними виробами на
території біля районної бібліотеки по вул. Соборній в м. Бар, Відмовити гр. Літвину Богдану Васильовичу у поновленні договору про встановлення особистого
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0006 га для здійснення тимчасової виїзної торгівлі
хлібобулочними виробами по вул. Соборній (біля районної бібліотеки) в м. Бар.
4.18.1.

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
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним
громадянам:
4.18.1.1) Орлюку Миколі Олексійовичу – площею 0,1000 га, кадастровий номер
0520210100:02:014:0119 по вул. Мазура, 53 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
4.18.1.2) Гуцуляк Марині Алімівні – площею 0,0607 га, кадастровий номер 0520210100:01:041:0014
по вул. Григоровичів-Барських, 49 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
4.18.1.3) Ковальовій Ользі Петрівні – площею 0,0493 га, кадастровий номер 0520210100:01:155:0033
по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 15, кв. 1 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
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4.18.1.4) Шевері Валерію Михайловичу:
– площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:006:0031 по вул. Волошковій, 59 в с.
Глинянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
– площею 0,1734 га, кадастровий номер 0520280100:05:006:0032 по вул. Волошковій, 59 в с.
Глинянка для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення;
– площею 0,1357 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0056 по вул. Миру в с. Глинянка
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення;
4.18.1.5) Клітинському Анатолію Володимировичу – площею 0,0031 га, кадастровий номер
0520210100:01:002:0060 по вул. Цукрового Заводу, 40 А гараж 84 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
4.18.2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати
земельні ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови
наступним громадянам:
4.18.2.1) Каюді
Сергію Петровичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0056, по вул. Майора Вашеняка, 17 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.18.2.2) Гуляку Вадиму Станіславовичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0046, по вул. Майора Вашеняка, 5 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.18.2.3) Пічурі Віталію Васильовичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0059, по вул. Майора Вашеняка, 13 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.18.2.4) Мазуру Олегу Анатолійовичу – площею 0,0651 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0057, по вул. Майора Вашеняка, 28 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.18.2.5) Казьмірову Вячеславу Петровичу – площею 0,0706 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0058, по вул. Шевченка, 51 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
4.18.2.6) Мельнику Івану Олеговичу – площею 0,0671 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0055, по вул. Шевченка, 57 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;

4.18.3.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Рибака В.І. щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити гр. Рибаку Віталію Ігоровичу технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення
права земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0004 га, кадастровий номер–
0520210100:01:068:0037, по площі Пам’яті, 21 в м. Бар для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (облаштування входу до нежитлового приміщення).
2) Передати гр. Рибаку Віталію Ігоровичу вищевказану земельну ділянку в користування на праві
земельного сервітуту терміном на 10 років за рахунок земель житлової та громадської забудови
міста.
3) Встановити плату за користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі
6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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4.18.4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельні ділянки наступним громадянам:
4.18.4.1) Гнатюку Сергію Дмитровичу орієнтовною площею 0,1000 га по вул.Врублевського,53 в м.
Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
4.18.4.2) Степанкевичу Богдану Олександровичу орієнтовною площею 0,0300 га по вул.Трудовій,91 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
4.18.4.3) Діденко Валентині Володимирівні орієнтовною площею 0,0750 га по вул. Войни, 49 в м.
Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови;
4.18.4.4) Дишканту Володимиру Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га по вул. М.
Леонтовича, 3 А гараж 8 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок
земель житлової та громадської забудови.

4.18.5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Кузик Оксани Іванівни про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою подальшого оформлення права користування на праві оренди по вул..Соборній,
23.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Відмовити гр. Кузик Оксані Іванівні в наданні дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
орієнтовною площею 0,0050 га, що розташована у м. Бар по вул. Соборній,23 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування входу до нежитлового приміщення), з метою
подальшого оформлення права оренди.
2) Рекомендувати гр..Кузик Оксані Іванівні звернутись до Барської міської ради із заявою щодо
надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0050 га, що
розташована у м. Бар по вул. Соборній,23 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(обслуговування входу до нежитлового приміщення), з метою подальшого оформлення права
користування на умовах особистого сервітуту.

4.18.6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Сапожнік Галини Леонтіївни про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Сапожнік Галині Леонтіївні в наданні дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності площею 0,0020 га, по вул. Соборній біля будинку 11 в
м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів , так як земельна ділянка за вказаною адресою
відповідно до Генерального плану міста Бар не передбачена для гаражного будівництва.

4.18.7.

СЛУХАЛИ: заяву Мазур Л.В. щодо оренди земельної ділянки загальною площею 0,0048 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по вул.
Чернишевського, 6 в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Передати в оренду гр. Мазур Ларисі Володимирівні земельну ділянку загальною
площею 0,0048 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину)
по вул. Чернишевського, 6 в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:043:0012, з 25.08.2018р.
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строком на 10 років із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4.18.8.

СЛУХАЛИ: заяву Орловського Є.М. щодо оренди земельної ділянки загальною площею 0,0014 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування нежитлової будівлі) по вул.
М.Туніка, 1 б в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Присвоїти земельній ділянці площею 0,0014 га, за кадастровим номером
0520210100:01:055:0016 наступну адресу: м. Бар, вул. М. Туніка, 1 б
2) Передати в оренду гр. Орловському Євгену Михайловичу земельну ділянку загальною площею
0,0014 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування нежитлової
будівлі) по вул. М.Туніка, 1 б в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:055:0016, строком на
10 років із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.18.9.

СЛУХАЛИ: заяву Бортнік М.В. щодо поновлення договору про встановлення особистого сервітуту
на земельну ділянку загальною площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) по вул.Соборній, 28 В в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Бортнік Марині Василівні договір про встановлення особистого сервітуту
від 25.09.2014 року на земельну ділянку загальною площею 0,0030 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) по вул.Соборній, 28 В в м.
Бар, кадастровий номер 0520210100:01:055:0089, строком на 1 рік з 20.10.2018року із
встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

4.18.10.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Прилюка В.І. щодо поновлення договору оренди землі на земельну ділянку
площею 0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди) по вул.
Соборній в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Прилюку Віталію Івановичу договір оренди землі від 16.11.2015 року на
земельну ділянку загальною площею 0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(тимчасової споруди) по вул. Соборній в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:055:0009,
строком на 1 рік з 16.09.2018 року із встановленням плати за користування земельною ділянкою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.18.11.

СЛУХАЛИ: заяву Гриба Василя Ватійовича про добровільну відмову від земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0600 га на бульварі Миру, 5 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення 12 сесії 8 скликання Барської міської ради від 22.08.2017 року «Про дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Грибу В.В.» вважати
таким, що втратило чинність.

4.18.12.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мазур Л.В. щодо викупу земельної ділянки площею 0,0048 га для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі по вул.Чернишевського, 6 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи діючу містобудівну документацію, рішення 66 сесії 6 скликання Барської
міської ради від 19.10.2015 рокуВідмовити гр. Мазур Ларисі Володимирівні в наданні дозволу на викуп земельної ділянки площею
0,0048 га, призначеної для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
по
вул.Чернишевського, 6 в м.Бар за кадастровим номером 0520210100:01:043:0012 , так як земельна
ділянка знаходиться в межах «червоної лінії».
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4.18.13.

СЛУХАЛИ: заяву Палевського М.О. про надання в користування земельної ділянки на умовах
сервітуту орієнтовною площею 0,02 га по вул.вул. Плотинній ( гребля) в м.Бар строком на 3 роки
для здійснення тимчасової торгівлі.
Головуючий надав слово начальнику земельних відносин Шуляку І.І. щодо роз’яснення законності
цього рішення.
Депутат Хоменко В.В. сказав, що на цьому місці росте бур’ян і потрібно комусь надати в оренду,
щоб навели порядок і платили за оренду в місцевий бюджет.
Головуючий сказав, що ця ділянка знаходиться в 50-метровій зоні біля річки, це прибережнозахисна смуга.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. сказав , що надання цієї ділянки буде з
порушенням ст.123 Земельного кодексу України.
Депутат Кальман О.В. сказав, що на протязі багатьох каденцій надавались рішення з порушенням,
тому якщо так, то потрібно відміняти і раніше прийняті рішення.
Депутат Маковецький С.Г. зачитав статтю регламенту, що рішення ради не повинні суперечити
чинному законодавству.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М., Мандра В.В., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А.), утримались –
«3» (Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати Палевському Михайлу Олександровичу дозвіл на здійснення тимчасової торгівлі на
земельній ділянці площею 0,02 га в м.Бар по вул. Плотинна, згідно наданого викопіювання,
терміном на 3 роки.
2) Палевському М.О. укласти з Барською міською радою договір земельного сервітуту на право
користування земельною ділянкою в розмірі 12% від середньої по місту нормативної грошової
оцінки 1кв.м. земель комерційного використання ( ІІІ економіко-планувальна зона ) в рік.
3) Палевському М.О. провести благоустрій території, зазначеної у п.1 даного рішення, відповідно
до Правила благоустрою території населених пунктів Барської міської об’єднаної територіальної
громади.
4) При здійсненні тимчасової торгівлі Палевському М.О. дотримуватися правил торгівлі, санітарних
та протипожежних норм, техніки безпеки та охорони праці, а також укласти із спеціалізованою
організацією, уповноваженою на прибирання та вивезення твердих побутових відходів на
території м.Бар - КП «Бар-благоустрій») договір про надання послуг з прибирання та вивезення
ТПВ.

Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.
4.19. СЛУХАЛИ:

1)

звернення Барського районного військового комісаріату щодо виділення коштів
для
одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які заключили контракт на проходження
військової служби в Збройних силах України /орієнтовна сума коштів 246,680 тис.грн./;
2) заяву гр.Гусака Володимира Петровича, щодо виплати одноразової грошової допомоги при
укладанні контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України на посадах осіб рядового та сержантського складу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що кошти для одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які
заключили контракт на проходження військової служби в Збройних силах України, виділяються з
державного бюджету,Відмовити Барському районному військового комісаріату у виділенні коштів для одноразової
грошової допомоги військовослужбовцям, які заключили контракт на проходження військової
служби в Збройних силах України, в т.ч. Гусаку Володимиру Петровичу щодо виплати такої
допомоги.
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4.20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та

об’єктів усіх форм власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 20162020 роки»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та
об’єктів усіх форм власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 20162020 роки», затвердженої рішенням 4 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
15.12.2015 р., а саме : затвердити в новій редакції Розділ IV Напрями діяльності та заходи даної
програми згідно Додатку №1 до рішення.

4.21. СЛУХАЛИ: звернення Шипи Маргарити Артурівни щодо звільнення від батьківської плати на 2018 рік

за харчування сина Шипи Давіда Олександровича в ДНЗ № 7 як дитину учасника антитерористичної
операції на сході країни, який загинув перебуваючи безпосередньо в зоні АТО.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Звільнити Шипу Маргариту Артурівну від батьківської плати на 2018 рік за харчування
сина Шипи Давіда Олександровича в ДНЗ № 7 як дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни, який загинув перебуваючи безпосередньо в зоні АТО.
5.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2018 рік».
Запропонували в п.5.5) доповнити словами: з відновленням в місцевому бюджеті на 2019 рік
суми 580000,00 грн. на реконструкцію та розширення кладовища.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
5.1) Внести зміни:
5.1.1) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 14900,00грн. та направити як кошти передані із загального фонду до
спеціального бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» по Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 для придбання комплекту меблів.
5.1.2) До рішення 30 (позачергової) сесії 8 скликання від 19.09.2018 року а саме:
пункт 2.10 «По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 130000,00 грн. на облаштування системи водовідведення будинків по
вул.Машинобудівників, 3, 5, 7 м.Бар (за умови спів фінансування мешканців будинку).» викласти в
наступній редакції:
««По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
130000,00 грн. на поточний ремонт системи водовідведення будинків по вул.Машинобудівників,
3, 5, 7 м.Бар (за умови спів фінансування мешканців будинку)».
5.2) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 4336,90 грн.
5.3) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки на суму 4336,90
грн., а саме: по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 550,00 грн. (Барський
ліцей №2 –пісок).
- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
3786,90 грн. (Барська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 – книги).
5.4) 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» з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» зняти видатки в сумі
20000,00 грн. /з сплати судових зборів/ та направити на:
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 16750,00 грн.
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- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» по КПКВКМБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування» в сумі 3250,00 грн. для оплати підвищення
кваліфікації начальника відділу з юридичних питань.
5.5) По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій», за рахунок коштів «Субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»:
Зменшити видатки по об’єктах:
- «Проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми квартирного житлового будинку по вул..Бони
Сфорци, 76 м.Бар Вінницької області» в сумі 3222,59 грн.
- «Реконструкція та розширення кладовища площею 10,7503 га за межами населеного пункту на
території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької області» в сумі 580000,00 грн.
Направити на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чернишевського (від перехр. з вул.
С.Руданського до перехр. з вул.Дорошенка) в м.Бар, Вінницької області (коригування)» в сумі
583222,59 коп..
З обов’язковим плануванням коштів місцевого бюджету на 2019 рік в сумі 580000,00 грн. по
Барській міській ОТГ на 2019 рік по об’єкту «Реконструкція та розширення кладовища площею
10,7503 га за межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського району
Вінницької області».
6.

СЛУХАЛИ:Про звільнення від сплати за навчання в Барській дитячій музичній школі на 2018-2019
навчальний рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ :
1) Звільнити від плати за навчання в Барській дитячій музичній школі з 1 вересня 2018 року дітей –
сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей:
- Максименко Олександру – фортепіано(викладач Некрасова Т.М.).;
- Пархонюк Марію - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Муляра Дмитра - ; фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Ковальського Дмитра - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Ковальчук Маргариту - фортепіано(викладач Некрасова Т.М.);
- Ковальську Аріну – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.);
- Лаврентюк Олену - фортепіано(викладач Корчинська І.М.)
- Суконника Тараса - фортепіано(викладач Корчинська І.М.);
- Гоменюк Юлію - фортепіано(викладач Корчинська І.М..);
- Важеніну Марію – фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Важеніну Анну - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Танєвську Єлизавету - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Данильченко Анастасію - фортепіано(викладач Кібітлевська В.Ф.);
- Ярового Владислава – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Ярову Анну – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Драгомирецьку Діану - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Кльоц Вікторію - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Григоренку Христину - фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.);
- Гончара Володимира – баян (викладач Вітюк Л.В.)
- Кулик Інну – баян (викладач Древінська Н.В.);
- Фурман Ангеліну - баян (викладач Древінська Н.В.);
- Жильчинського Романа - баян (викладач Древінська Н.В.);
- Шутка Анатолія - баян (викладач Подуфалова О.А.);
- Грежук Ірину – гітара (викладач Подуфалова О.А.);
- Нівельського Сергія – гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Нівельського Владислава – гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Данильченка Олексія - гітара (викладач Дєдов О.В.);
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- Муляра Дениса - гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Смірнова Іллю - гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Грежук Тетяну - гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Ярового Владислава - гітара (викладач Дєдов О.В.);
- Кузнєцову Діану – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Пархонюка Івана - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Пархонюк Анну - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Кімаківську Злату - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Суконник Марію - скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Кімаківську Мілану – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Горобець Катерину – скрипка (викладач Дроздова В.О.);
- Сук Ангеліну – скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
- Сук Ольгу – скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
- Юкал Ірину - скрипка (викладач Філіпова Н.В.);
- Медведєва Дмитра – скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Данильченко Вероніку - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Слободянюк Роксолану - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Христофор Маргариту - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Кльоц Вікторію - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Присяжну Тетяну - скрипка (викладач Ушакова Л.В.);
- Лівіцку Надію – скрипка (викладач Вихованець Я.О.);
- Олійник Анастасію – баян (викладач Древінська Н.В.);
2) У зв’язку із значним зменшенням контингенту на духовому відділі та враховуючи потребу міста в
існуванні духового оркестру і збереженні духової музики, звільнити від плати за навчання в дитячій
музичній школі з 1 вересня 2018 року 44 учнів, які навчаються на духовому відділі.
7.

СЛУХАЛИ: Про встановлення батьківської плати за навчання та за тимчасове користування
музичними інструментами в Барській дитячій музичній школі на 2018-2019 навчальний рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Погодити розмір місячної плати за навчання в Барській дитячій музичній школі з 01 вересня 2018
року:
- по класу баяна, акордеона – 160 грн.;
- по класу фортепіано – 220 грн.;
- по класу скрипки – 170 грн.;
- по класу гітари – 200 грн.;
- на художньому відділі – 150 грн.;
- на хореографічному відділі – 180 грн.
2) Погодити розмір місячної плати за тимчасове користування музичними інструментами в Барській
дитячій музичній школі:
- акордеон – 10 грн.;
- баян – 10 грн.;
- духові інструменти (труба, альт, кларнет, тенор, тромбон) – 10 грн.;
- скрипка – 15 грн.

8.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р.
«Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р.
«Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради», а саме:
1) виключити:
- зі структури відділу бухгалтерського обліку одну посаду - спеціаліста (бухгалтера)»;
- зі структури обслуговуючої групи одну посаду – « програміста ».
2) включити:
- в структуру відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства одну
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посаду - спеціаліста І категорії /інженера – будівельника/»;
- в структуру сектору реєстрації місця проживання одну посаду – «спеціаліста І категорії».
9.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту учнів та штатів
працівників закладів освіти на 2018/2019 навчальний рік Барської міської ОТГ
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р. у складі п’яти дошкільних
навчальних закладів та Глинянської філії Барського ліцею №2 (дошкільний підрозділ) 36 груп та
849 дітей. (Додаток №1)
2) Затвердити загальну чисельність працівників ДНЗ в кількості 200,555 штатних одиниці (додаток
№2)
3) Затвердити на 2018-2019 навчальний рік три ЗОШ І-ІІІ ст., один Барський ліцей №2, одну
Глинянську філію Барського ліцею №2 (І ступеня), 94 класи, 2289 учнів (додаток 3, додаток 4).
4) Затвердити 202,95 педагогічних ставок, 153,0 ставок адміністративно-господарського та
обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників – 48,5 шт.од.,
спеціалістів – 27,75 шт.од., робітників – 76,75 шт.од. (Додаток №5)
4.1) Виділити додаткові години та години на факультативні заняття враховуючи профільне
спрямування закладів, створення освітнього округу відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010 р.
№77 «Про затвердження Положення про освітній округ» та для роботи з обдарованими дітьми в
школах, які досягли високих результатів за підсумками ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських предметних
олімпіад.
4.2) Затвердити 23 групи продовженого дня на 662 учнів, у школах де організовано повноцінне
харчування та здійснюється підвіз учнів до місця навчання (Додаток №6).
4.3) З метою усунення різних порушень усної і писемної мови серед учнів загальноосвітніх шкіл,
для проведення занять з дітьми з вадами мови затвердити по одній посаді учителя-логопеда
логопедичного пункту при ЗОШ І-ІІІ ст. №1, при Барському ліцеї №2, при ЗОШ І-ІІІ ст.№3, при ЗОШ
І-ІІІ ст.№4.
5) Затвердити на 2018-2019 н.р. одну дитячу музичну школу з кількісним складом 330 учнів (Додаток
7).
6) Затвердити загальну штатну чисельність працівників музичної школи в кількості 41,51 штатних
одиниць, в т.ч. педагогічні ставки – 35,01 шт.од., іншого персоналу – 6,5 шт.од. (Додаток 8).

10.

СЛУХАЛИ:Про встановлення надбавки до посадового окладу вчителям 1-х класів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити надбавку у розмірі 20 % посадового окладу вчителям 1-х класів з 01.09. 2018 року.
2) Виплати здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах фонду на заробітну плату
передбачену в кошторисі на 2018 рік.
Вийшов депутат Маршук М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 17 депутатів та міський голова (Гуменюк І.В., Кальман О.В.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Колос А.О., Мандрика М.І., Маршук М.К., Теплов А.А.

11.

СЛУХАЛИ: звернення КУ «Барська центральна районна лікарня» про передачу до комунальної
власності Барської міської об’єднаної територіальної громади мереж водопостачання та
водовідведення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати згоду на прийняття до комунальної власності Барської міської об’єднаної
територіальної громади в особі Барської міської ради зі спільної комунальної власності
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територіальних громад Барського району Вінницької області мережі водопостачання та
водовідведення, КУ «Барська центральна районна лікарня»
Вийшов депутат Хом’як О.М.
В роботі сесії взяли участь: – 16 депутатів та міський голова (Гуменюк І.В., Кальман О.В.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Колос А.О., Мандрика М.І., Маршук М.К., Теплов А.А., Хом’як О.М.
12.

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутатів Кальмана О.В. та Олійника Р.Ю. щодо
поточного ремонту містка на переїзді через річку Безіменна по вул.Буняковського в м.Бар.
Депутат Олійник Р.Ю. озвучив, що під час вирізання дерев в парку в 2016 році дерево впало на
місток і поломало перила. Потрібно відновити перила, так як це несе загрозу здоров’ю людей,
особливо в зимовий період, запропонував надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний
ремонт містка.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт переїзду через річку
Безіменна по вул.Буняковського в м.Бар Вінницької області.

13.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатське звернення депутата Лещенко Олени Миколаївни щодо
переведення її зі складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку , бюджету,
фінансів, цін та інвестицій до складу постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016 р.
«Про утворення постійних комісій Барської міської ради 8 скликання,затвердження Положення про
постійні комісії та персонального складу комісій», а саме:
1) Виключити Лещенко Олену Миколаївну зі складу постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку , бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
2) Включити Лещенко Олену Миколаївну до складу постійної комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та
нагород.

14.

Різне
Головуючий сказав, що незабаром ювілей – 150 років Барської ЗОШ №1. Так як зараз у них немає
коштів, то запропонував провести декларативне голосування щодо готовності виділення коштів.
Депутат Гуменюк І.В. сказала , що вони просять стільці для актової зали та здійснити благоустрій
території перед школою .
Запитали у директора ЗОШ № 1 щодо необхідної суми. Озвучена вартість стільців біля 100 тис.грн.,
вартість облаштування плиткою перед школою – 300 тис.грн.
Головуючий запропонував декларативне голосування.
Депутат Медвецький А.А. сказав, що є положення міської ради про обмеження закупівлі до 50
тис.грн.
Мельник Н.В. сказала, що надамо дозвіл на це виключення.
Головуючий виносить на декларативне голосування пропозицію про виділення коштів Барській ЗОШ
1-3 ступеню №1 з нагоди 150-річного ювілею на придбання стільців до актової зали та здійснення
облаштування території школи з фасадного боку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
Депутат Лещенко О.М. розповіла про план реформування вторинної ланки медицини, в тому числі і
по Барського району, на 2019 рік. Особливо наголосила про необхідність додаткового фінансування
на облаштування кабінетів поліклінічного відділення, створення сучасних робочих місць.
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Депутат Гуменюк І.В. звернулась до депутатів: Чи бачили відео про Барський притулок для
безпритульних тварин? Згідно відео там жахливе становище.
Головуючий сказав, що для виправлення ситуації потрібно викупити приміщення , тоді можна
покращувати умови перебування тварин у притулку.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 31 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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