УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
41 сесія

8 скликання

20.06.2019р.

Початок пленарного засідання сесії - 14 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання сесії – 16 год. 50 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Колос А.О., Мірчук С.В., Педос Г.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів, координатор проект «Яблуневий
шлях» Тудвасєв Валерій.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів, жителі міста, координатор проект
«Яблуневий шлях» Тудвасєв Валерій.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 41 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря пленарного засідання 41 сесії міської ради 8 скликання,
запитав щодо персоналій.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала кандидатуру Кальмана О.В.
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 41 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата кальмана Олексія васильовича.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 2 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
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Головуючий сказав, що профільними комісіями було розглянуто ряд додаткових питань , запитав щодо
пропозицій по їх розгляду.
Гуменюк І.В. запропонувала включити дані питання до порядку денного.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий сказав, що є лист Барського ДРП філії «Вінницька ДЕД » ДП «Вінницький облавтодор»
ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», запропонував включити його до порядку денного.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий зачитав лист начальника Барського відділення поліції , підполковника Колосюка О.М. щодо
перенесення питання №13 на наступне засідання сесії.
Голосували: за – одноголосно.
Медвецький А.А. запропонував при розгляді питань комісії розглядати основні і додаткові питання
разом .
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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної
ділянки, а саме поділу земельної ділянки площею 4,8814 га на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади, за межами населених пунктів з цільовим призначенням:
землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадянам чи юридичним особам).
2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого
сільськогосподарського призначення в рамках проекту «Яблуневий шлях» по вул. Волошковій
в с. Глинянка.
3) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій.
4) 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».
5) Про приймання – передачу майна комунальної власності.
6) Про облаштування кластерного офісу з дегустаційним центром в рамках проекту «Яблуневий
шлях».
7) Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно- кошторисних
документацій.
8) Про затвердження Порядку функціонування кладовища в м. Бар Вінницької області.
9) Про надання дозволу Барській міській раді на поточний ремонт приміщень Барського ліцею
№2.
10) Про затвердження та рекомендацію керівника КП «Бар-благоустрій».
11) Про використання основних засобів для надання платних послуг.
12) Про освітлення вулиць міста в нічний період.
13) Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік».
14) Про встановлення податку на майно та затвердження елементів його справляння на території
Барської міської ОТГ на 2020 рік
15) Про встановлення єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на
території Барської міської ОТГ на 2020 рік».
16) Про встановлення туристичного збору та затвердження елементів його справляння на
території Барської міської ОТГ на 2020 рік.
17) Про складання повноважень депутата Барської міської ради 8 скликання.
18) Різне.
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Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, а саме поділу земельної ділянки площею 4,8814 га на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади, за межами населених пунктів з цільовим призначенням: землі
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування
громадянам чи юридичним особам).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної
ділянки площею 4,8814 га на території Барської міської об’єднаної територіальної громади, за
межами населених пунктів, зокрема її поділу на три земельні ділянки:
- площею 0,8814 га, кадастровий номер – 0520280100:01:003:0076,
- площею 2,0000 га, кадастровий номер – 0520280100:01:003:0077,
- площею 2,0000 га, кадастровий номер – 0520280100:01:003:0078,
з цільовим призначенням: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання
земельних ділянок у власність.

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого
сільськогосподарського призначення в рамках проекту «Яблуневий шлях».
Головуючий виносить на голосування наступний 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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «8» (Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Хоменко В.В., Цицюрський А.А. ), проти – «10» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В.,Трачук В.О., Хом’як О.М.), утрималось – «4»(Мандра В.В., Маршук М.К., Олійник Р.Ю.,
Романяк Л.Г.) . Рішення не прийнято.
Головуючий запропонував надати слово координатору проекту Тудвасєву Валерію.
Хом’як О.М. запропонував закінчити розгляд питань комісії, тоді надати слово координатору.

3.1.

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:
3.1.1) Бойчуку Андрію Андрійовичу - площею 0,0778 га, кадастровий номер 0520210100:01:101:0037
по вул. Чехова, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.1.2) Глінській Світлані Василівні - площею 0,1000 га, кадастровий номер 0520210100:02:014:0127
по вул. Делімарського, 24 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
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3.1.3) Глінському Олександру Євгенійовичу - площею 0,1000 га, кадастровий номер
0520210100:02:014:0126 по вул. Делімарського, 25 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
3.1.4) Гнатюку Сергію Дмитровичу безоплатно - площею 0,1000 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0161 по вул. Врублевського, 53 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
3.1.5) Дмитрику Ігорю Івановичу - площею 0,0587 га, кадастровий номер 0520210100:01:060:0034 по
вул. Гончарній, 16 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.1.6) Котик Вірі Іванівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0026 по вул.
Волошковій, 38 в с. Глинянка Барського району Вінницької області для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової
та громадської забудови;
3.1.7) Котик Тетяні Тарасівні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:011:0021 по вул. Миру, 4 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 0,0672 га, кадастровий номер 0520280100:05:011:0022 по вул. Миру, 4 в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення;
3.1.8) Ласюк Людмилі Борисівні - площею 0,1000 га, кадастровий номер 0520210100:01:146:0059 по
вул. Шевченка, 16 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.1.9) Марцишевському Василю Івановичу - площею 0,0621 га, кадастровий номер
0520210100:01:004:0018 по вул. Герасимчука, 14 А в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
3.1.10) Полевській Олені Костянтинівні - площею 0,0829 га, кадастровий номер
0520210100:01:061:0067 по вул. Руський вал, 10 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
3.1.11) Ромашовій Ользі Олександрівні - площею 0,0566 га, кадастровий номер
0520210100:01:143:0023 по вул. Заводська, 69 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
3.1.12) Степанкевичу Богдану Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею
0,0459 га, кадастровий номер 0520210100:01:067:0020 по вул. Трудовій, 9-1 в м. Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель житлової та громадської забудови;
3.1.13) Томащук Наталії Іванівні - площею 0,0853 га, кадастровий номер 0520210100:01:061:0066 по
вул. Руський вал, 10-1 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.1.14) Цицюрській Любі Іванівні - площею 0,0307 га, кадастровий номер 0520210100:01:044:0013 по
вул. Європейській, 26 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.1.15) Шевчуку Івану Дмитровичу:
- площею 0,1645 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0023 по вул. Миру в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,2796 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0024 по вул. Миру в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1470 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0025 по вул. Миру в с. Глинянка
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Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.
3.2.

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 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним
громадянам:
3.2.1) Гарнику Вадиму Олександровичу – площею 0,0667 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0103, по вул. Шевченка, 59 в м. Бар;
3.2.2) Заводному Олександру Васильовичу – площею 0,0869 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0126, по бульвару Миру, 5 в м. Бар;
3.2.3) Кльопці Вадиму Вікторовичу – площею 0,0615 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0128, по вул. Волонтерській, 10 в м. Бар;
3.2.4) Кучеру Михайлу Леонідовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0135, по вул. Майора Басюка, 18 в м. Бар;
3.2.5) Ліщині Віктору Федоровичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0133,
по вул. Добровольців, 11 в м. Бар;
3.2.6) Олійнику Олегу Миколайовичу – площею 0,0637 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0120, по вул. Захисників Щастя, 12 в м. Бар;
3.2.7) Пішенку Олександру Анатолійовичу – площею 0,0633 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0124, по вул. Волонтерській, 4 в м. Бар;
3.2.8) Прохоровій Олені Валеріївні – площею 0,0640 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0129, по вул. Майора Вашеняка, 1 в м. Бар;
3.2.9) Сопіну Костянтину Борисовичу – площею 0,0645 га, кадастровий номер –
0520210100:02:021:0012, по вул. Інженерній, 9 в м. Бар;
3.2.10) Федишену Сергію Володимировичу – площею 0,0632 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0130, по вул. Майора Вашеняка, 23 в м. Бар;
3.2.11) Шипі Маргариті Артурівні – площею 0,0736 га, кадастровий номер –0520210100:02:026:0125,
по бульвару Миру, 5 в м. Бар

3.3.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Балинського Юрія Валерійовича. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
передачу в оренду земельної ділянки
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: враховуючи договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № 306 від 25.02.2017р., 1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га, кадастровий номер
0520280100:04:004:0035 по вул. Молодіжній, 1 «о» в с. Антонівка для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, розроблену Антонівській сільській раді.
2) Передати гр. Балинському Юрію Валерійовичу в оренду земельну ділянку площею 0,0974 га,
кадастровий номер 0520280100:04:004:0035 по вул. Молодіжній, 1 «о» в с. Антонівка 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.

3.4.

СЛУХАЛИ: звернення ЖБК «Гвоздика» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
житлово-будівельному кооперативному «Гвоздика» площею 0,4000 га, кадастровий номер
0520210100:01:043:0055 по вул. Чернишевського, 6 в м. Бар для будівництва і обслуговування
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багатоквартирного житлового будинку.
2) Передати житлово-будівельному кооперативному «Гвоздика» у постійне користування земельну
ділянку площею 0,4000 га, кадастровий номер 0520210100:01:043:0055 по вул. Чернишевського, 6
в м. Бар для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок
земель житлової та громадської забудови:
Прийшла депутат Пужаліна Г.В.
В роботі сесії взяли участь: –22 депутати та міський голова(Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Колос А.О., Мірчук С.В., Педос Г.В., Теплов А.А.
3.5.

СЛУХАЛИ: звернення КППОН «Лотос» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування на будівництво та обслуговування будівель торгівлі.
Хом’як О.М. зачитав проект рішення, запропонований апаратом міської ради: Враховуючи
висновок про відмову в погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
№ 01-20-86 від 05.04.2019р., видану відділом житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури Барської райдержадміністрації,Відмовити колективному підприємству побутового обслуговування населення «Лотос» в
затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1239 га,
кадастровий номер 0520210100:01:043:0026 по вул. Григоровичів Барських, 11 в м. Бар, цільове
призначення якої змінюється із будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування на будівництво та обслуговування будівель торгівлі.
Хоменко В.В. запитав щодо причини відмови.
Шуляк І.І. пояснив, що проект землеустрою не пройшов погодження відділу ЖКГ МА Барської РДА і
відповідно до Земельного кодексу, орган місцевого самоврядування не має права його погоджувати.
Хом’як О.М. зачитав проект рішення, запропонований профільною комісією.
Медвецький А.А. запитав щодо наявності генерального плану міста.
Подельнюк О.М. сказала , що є діючий генеральний план, виготовлений в 1992 році і затверджений в
1998 році.
Мандрика М.І.: Чому висновок Держгеокадастру аж Харківської області ?
Шуляк І.І. надав пояснення.
Олійник Р.Ю. : Чи зміняться надходження до бюджету із зміною ціпьового призначення земельної
ділянки?
Шуляк І.І. сказав, що збільшаться приблизно в 6 раз.
Головуючий виносить на голосування проект рішення апарату міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «3» (Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ), проти – «5»
(Гуменюк І.В., Кальман О.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Хом’як О.М.), утрималось – «15»
(Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Мельник Н.В.,Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В.) . Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування проект рішення профільної комісії:
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М. ), проти – «3» (Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.),
утрималось – «0» .
ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок №7374/82-19 від 07.05.2019р. експерта державної експертизи
Мироненко О.О. Головного управління Держгеокадастру у Харківській області про розгляд проекту
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його погодження,Затвердити Колективному підприємству побутового обслуговування населення «Лотос» проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1239 га, кадастровий номер
0520210100:01:043:0026 по вул. Григоровичів Барських, 11 в м. Бар, цільове призначення якої
змінюється із будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування на
будівництво та обслуговування будівель торгівлі.
3.6.

СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, зокрема її поділу за заявою Мельника Г.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки площею 6,6981 га на території Барської міської об’єднаної територіальної громади,
за межами населених пунктів, зокрема її поділу на дві земельні ділянки:
- площею 4,6981 га, кадастровий номер – 0520280100:02:003:0104,
- площею 2,0000 га, кадастровий номер – 0520280100:02:003:0103,
з цільовим призначенням: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання
земельних ділянок у власність.

3.7.

СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, зокрема її поділу за заявою Наталюка І.Г.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію 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 кадастровий номер
0520210100:05:001:0057 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель
торгівлі, з подальшою передачею частини земельної ділянки в користування.

3.8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Кандирала Е.С. про безоплатну передачу в приватну власність земельної
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу гаража,1) Внести зміни до рішення 59 сесії 6 скликання Барської міської ради від 17.03.2015р «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр.Теплову А.А.», а саме :
Пункти 2, 3, 4, 5 рішення 59 сесії 6 скликання Барської міської ради від 17.03.2015р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр. Теплову А.А.» визнати такими, що втратили чинність.
2) Передати у власність гр. Кандиралу Едуарду Савовичу земельну ділянку площею 0,0024га
кадастровий номер 0520210100:01:022:0188 по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г, гараж 2 А в м.Бар для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.

3.9.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 39 сесії 8 скликання від 23.05.2019р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Білоусу М. П.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання від 23.05.2019р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Білоусу М. П.» , а саме доповнити підпунктом 1.1.:
«1.1. Передати гр. Білоусу Віталію Миколайовичу у власність земельну ділянку площею 4,0244 га,
кадастровий номер 0520280100:01:002:0117 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.».
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3.10. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для оформлення

права власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність наступним громадянам:
3.10.1) Огороднік Світлані Миколаївні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса,60,
гараж 414 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови
3.10.2) Чернелівській Олені Миколаївні - орієнтовною площею 0,0012 га по вул. Каштановій, 27 А
гараж 12 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови

3.11. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на

розроблення документації із землеустрою для
оформлення права власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: 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
3.11.1) Войцехівському Вячеславу Цезаревичу - орієнтовною площею 0,0350 га по вул. Заводській, 6
- 3 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови
3.11.2) Гресюку Борису Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Арсенальній, 17 гараж
145 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
3.11.3) Гусак Наталії Іванівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд А, гараж
21 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської
забудови

3.12. СЛУХАЛИ: заяву Бобошка Юрія Михайловича про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою на земельну ділянку з метою подальшого оформлення права оренди по вул.
Зарічній,42 А в с. Широке
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Бобошку Юрію Михайловичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1200 га, для іншого
сільськогосподарського призначення, що розташована у с.Широке, по вул. Зарічній,42 А з метою
подальшого оформлення права оренди за рахунок земель запасу .
3.13. СЛУХАЛИ: клопотання ПОГ «Барське УВП УТОС» про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, зокрема її поділу
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПОГ «Барське УВП УТОС» на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 0,2933 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0158 по вул. Григоровичів Барських, 2 А в м. Бар, з цільовим призначенням:
для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови, зокрема її поділу на дві земельні
ділянки площами 0,1516 га та 0,1417 га з подальшою передачею земельних ділянок в постійне
користування.
3.14. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мариновича Володимира Григоровича про об’єднання земельних ділянок по вул.

Арсенальній, 56 в м. Бар з подальшою передачею її у власність
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Мариновичу Володимиру Григоровичу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, зокрема об'єднання
двох земельних ділянок площею 0,0141 га кадастровий номер 0520210100:01:138:0037 та площею
0,0142 га кадастровий номер 0520210100:01:138:0036 по вул. Арсенальній, 56 в м. Бар в одну
земельну ділянку площею 0,0283 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування
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житлового будинку, господарських будівель і споруд з подальшою передачею земельної ділянки у
власність.
3.15. СЛУХАЛИ: звернення ПП «Інтерпром» про внесення змін до рішення 39 сесії 8 скликання Барської

міської ради від 23.05.2019р. «Про надання дозволу на розроблення документації на земельну
ділянку ПП «Інтерпром».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Барської міської ради від 23.05.2019р.
«Про надання дозволу на розроблення документації на земельну ділянку ПП «Інтерпром», а саме у
п.1 даного рішення слова «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» змінити на
слова «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)».

3.16. СЛУХАЛИ: заяву гр. Собко Лесі Дмитрівни щодо припинення договору оренди землі та договору про

встановлення особистого сервітуту в зв’язку з об’єднанням земельних ділянок
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі, укладений 21.05.2014р. між гр. Собко Лесею
Дмитрівною та Барською міською радою на земельну ділянку площею 0,0036 га кадастровий номер –
0520210100:01:108:0033 та договір про встановлення особистого сервітуту, укладений
21.05.2014р. між гр. Собко Лесею Дмитрівною та Барською міською радою на земельну ділянку
площею 0,0096 га кадастровий номер – 0520210100:01:108:0052 в зв’язку з формуванням земельної
ділянки шляхом їх об’єднання.
3.17. СЛУХАЛИ:заяву гр. Розінець Наталки Василівни про продовження договору оренди землі по вул.

Каштановій, 34 Б в м. Бар .
Головуючий ставить голосування проект рішення, запропонований апаратом міської ради:
Поновити гр. Розінець Наталці Василівні договір оренди землі від 05.07.2012 року на земельну
ділянку загальною площею 0,0018 га, кадастровий номер 0520210100:01:141:0080, по вул.
Каштановій, 34 Б в м. Бар, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі строком на 3 роки
починаючи з 25.08.2019р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» (Маковецький С.Г., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ),
проти –«0», утрималось – «19» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
Олійник Р.Ю. сказав, що не зрозумів причин відмови адже орендна плата сплачена вчасно, запитань
до підприємця немає.
Шуляк І.І. сказав, що у Розінець Н.В. закінчується термін дії договору, заборгованості немає, питань
до підприємця немає, земля використовується згідно цільового призначення.
Медвецький А.А. запропонував зняти на додаткове вивчення.
Олійник Р.Ю. запропонував повторно проголосувати дане питання .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22», проти – «0», утрималось – «1».
Головуючий ставить на повторне голосування проект рішення, запропонований апаратом міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось – «10» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Маршук М.К., Медвецький А.А., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.

3.18. СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» про поновлення договорів про встановлення

особистого сервітуту на земельні ділянки в м. Бар
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ:
3.18.1) Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку від 01.09.2016р. кадастровий номер 0520210100:01:036:0020, площею 0,0010 га
на перехресті вулиць Героїв Майдану та Каштанової в м. Бар, з 14.07.2019р. на 1 рік для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі).
3.18.2) Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку від 01.09.2016р. кадастровий номер 0520210100:01:106:0021, площею 0,0010 га
по вул. Соборній, біля будинку 23 в м. Бар, з 14.07.2019р. на 1 рік для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі).
3.18.3) Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку від 01.09.2016р. кадастровий номер 0520210100:01:111:0033, площею 0,0019 га
по вул. Святого Миколая в м. Бар, з 14.07.2019р. на 1 рік для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі).
3.18.4) Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку від 01.09.2016р. кадастровий номер 0520210100:01:043:0041, площею 0,0010 га
по вул. Каштановій, біля будинку № 68 в м. Бар, з 14.07.2019р. на 1 рік для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі).
3.18.5) Поновити ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» договір про встановлення особистого сервітуту на
земельну ділянку від 01.09.2016р. кадастровий номер 0520210100:01:057:0122, площею 0,0010 га
по вул. Героїв Майдану, між будинками № 30 та № 32 в м. Бар, з 14.07.2019р. на 1 рік для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення об’єктів виїзної торгівлі).
3.19. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мазур Валентини Олександрівни про продовження договору оренди землі по

вул. Соборній, 24 Г в м. Бар.
Шуляк І.І. надав пояснення про причини надання землі на умовах земельного сервітуту.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Маковецький С.Г.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «3»
(Венгловський М.К., Кальман О.В., Трачук В.О.), утрималось – «4» ( Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Маршук М.К., Хом’як О.М.).
ВИРІШИЛИ: Враховуючи те, що на земельній ділянці знаходиться тимчасова споруда, 1) Відмовити в продовженні договору оренди землі, укладений 02.11.2015 року між гр. Мазур
Валентиною Олександрівною та Барською міською радою на земельну ділянку загальною
площею 0,0080 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0093 для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) по вул. Соборній, 24 Г в м. Бар в зв’язку з
закінченням строку, на який було його укладено.
2) Передати гр. Мазур Валентині Олександрівні в користування на праві особистого сервітуту
земельну ділянку загальною площею 0,0080 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0093 по
вул. Соборній, 24 Г в м. Бар строком на 3 роки, починаючи з 03.11.2018 р. із встановленням плати
за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової
споруди) із земель житлової та громадської забудови.
3.20. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та

гаражів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання від 23.05.2019 року «Про включення в списки
громадян міста щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та
гаражів », а саме: з пункту 1 вилучити підпункти 1.4, 1.5:
«1.4. гр. Мельника В’ячеслава Васильовича - №295 УБД (ООС/АТО).
1.5. гр. Сафонова Анатолія Петровича - №296 УБД (ООС/АТО).».
2) Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу:
1). Юрчака Сергія Ігоровича - під № 295 УБД (ООС/АТО);
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Овчарова В’ячеслава Вікторовича - під № 296 (ООС/АТО);
для будівництва індивідуального гаража:
3). Сафонова Анатолія Петровича за № 646 як УБД (ООС/ АТО);
4). Овчарова В’ячеслава Вікторовича - під № 647 УБД (ООС/АТО);
2).

3.21. СЛУХАЛИ: звернення директора ТОВ «Екотехнік Велика Добронь» Жовніренка В.В. про перегляд

орендної плати за земельну ділянку призначену для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Головуючий зачитав лист ТОВ «Екотехнік Велика Добронь» про зняття з розгляду даного питання,
запропонував питання зняти з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
4.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно - кошторисної
документації «Нове будівництво розсадника плодових дерев місцевих традиційних сортів яблунь по
вул. Волошкова, 48А в с. Глинянка Барського району Вінницької області».
Медвецький А.А. озвучив питання, сказав, що профільна комісія негативно ставиться до цього
питання , але запоропонувала на розгляд сесії.
Головуючий запропонував перед голосуванням надати слово для пояснення координатору проекту.
Медвецький А.А. сказав , що за це мають проголосувати депутати.
Між головуючим та Медвецьким А.А. їде суперечка щодо надання слова координатору проекту .
Маковецький С.Г. сказав перед голосуванням він хоче почути координатора.
Головуючий сказав, що він поставить на голосування проект рішення, але після цього надасть
слово Валерію Тудвасєву. Звернувся до Мельник Н.В., як до голови фракції , що член фракції
Медвецький А.А. веде себе з порушенням регламенту, по – хамськи.
Медвецький А.А.: Який пункт регламенту я порушив?
Маковецький С.Г. сказав, що Медвецький А.А. перебиває виступаючих.
Головуючий виносить на голосування проект рішення , запропонований апаратом міської
ради: 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «7» (Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В., Хоменко В.В., Цицюрський А.А. ), проти – «9» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й.,Кальман О.В., Лещенко О.М., Медвецький А.А., Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.),
утрималось – «7» (Капиця В.М., Ковальов М.Т., Мандра В.В., Маршук М.К., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.
Головуючий запросив до роз’яснення координатора проекту Тудвасєва Валерія , який розповів про
суть проекту, можливості для громади при його реалізації і наслідки для громади , якщо його не
втіляти в життя. , порушивши партнерські домовленості.
Мельник Н.В. : Чому все передано на Северинівку, а нам залишили тільки соки. Вся переробка і
працевлаштування людей в Северинівці?
Тудвасєв Валерій сказав, що за кошти Євросоюзу може бути відремонтовано приміщення , а спів
фінансування можливе не тільки в грошовій формі.
Мандра В.В.: Чому розсадник дерев робиться в нас , а не в Северинівці?
Тудвасєв сказав, що проект писала Агенція регіонального розвитку , яка вивчала і вирішувала ці
питання.
Громадянка м.Бару виразила думку, що цей проект гарний , але має запроваджуватись в селах, де
є сади.
Тудвасєв Валерій сказав, що проект сприяє економічному розвитку і він буде сприяти розвитку
галузі.
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5.

СЛУХАЛИ:Про приймання – передачу майна комунальної власності
Головуючий ставить на голосування проект рішення:
1. Прийняти 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, що
розташоване за адресою: м. Бар, вул.М.Леонтовича, 8.
2. Передати до спільної комунальної власності територіальних громад Барського району Вінницької
області, в особі Барської районної ради, з комунальної власності Барської міської об’єднаної
територіальної громади, в особі Барської міської ради, вбудовано-прибудоване нежитлове
приміщення загальною площею 108,3 кв.м, що розташоване за адресою: м. Бар, вул.Каштанова,
72 для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Барський районний
медичний центр ПМСД» Барської районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» (Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ),
проти – «15» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Мандра В.В., Маршук М.К.,Медвецький А.А.,Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), утрималось – «4» (Капиця В.М., Марущак Т.Л.,
Мельник Н.В., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.

6.

СЛУХАЛИ: Про облаштування кластерного офісу з дегустаційним центром в рамках проекту.
Медвецький А.А. зачитав проект рішення запропонований апаратом міської ради.
Надійшла пропозиція питання зняти з розгляду.
Головуючий запропонував приміщення «ощадбанку» по вул.Каштановій, 72 в м.Бар використати для
реалізації проекту «Яблуневий шлях».
Медвецький А.А. сказав, що це питання не розглядалось на комісії . Перейшов до озвучення
наступного питання, запропонував винести його на голосування.
Почалась суперечка між головуючим та головою профільної комісії Медвецький А.А. щодо
можливості обговорення цього питання.
Головуючий звернувся до голови комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород Маковецького С.Г. та
голови фрації Мельник Н.В. щодо порушення Регламенту Медвецьким А.А., пояснив необхідність
будівництва об’їзної лороги.
Головуючий ставить на голосування проект рішення запропонований апаратом міської ради «Про
облаштування кластерного офісу з дегустаційним центром в рамках проекту»:
1) Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації на ремонтно – реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого
значення «Садиба» (охоронний №228-М) з пристосуванням приміщень під кластерний офіс
«Яблуневий шлях» по вул. М. Леонтовича, 8 в м. Бар Вінницької області.
2) Вважати таким , що втратило чинність рішення 29 сесії 8 скликання Барської міської ради від
31.08.2018 р. «Про виготовлення ПКД на капітальний ремонт та протиаварійні ремонтно –
реставраційні роботи по покрівлі , перекриттю , фасадам пам’ятки архітектури місцевого
значення «Житловий будинок»(охоронний №226-М) з пристосуванням приміщення 1 поверху під
кластерний офіс «Яблуневий шлях» в житловому будинку по площі Пам’яті, 3 в м. Бар Вінницької
області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» (Мандрика М.І., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Цицюрський А.А. ), проти –
«17» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), утрималось– «2» (Мельник Н.В.,
Мандра В.В.). Рішення не прийнято.

7.1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу 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
Головуючий виносить на голосування проект рішення:
Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно –
кошторисної документації на нове будівництво нерегульованого залізничного переїзду на під’їзній
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колії №7 Барської філії ПрАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ» у м. Бар, Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «3» (Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ), проти – «11»
(Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Мандра В.В., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утрималось – «9» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Хоменко В.В.). Рішення не прийнято.
7.2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи опалення Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
по вул. Гагаріна,15 в м. Бар Вінницької обл.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації «Реконструкція системи опалення Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Гагаріна,15
в м. Бар Вінницької обл.».
2) Вважати таким , що втратило чинність рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської ради від
19.04.2018 року «Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно кошторисних документацій», а саме щодо ПКД «Реконструкція системи опалення, внутрішнього
водопостачання і водовідведення Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Гагаріна,15 в м. Бар
Вінницької обл.»
8.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку функціонування кладовища м. Бар Вінницької області.
Запропоновано питання зняти на до вивчення .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду.

8.1. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення 37 сесії 5 скликання Барської міської ради від 29.04.2009
року «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Хмелю О.І.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення 39 сесії Барської міської ради 8 скликання від 23.05.2019р. «Про
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр. Хмелю О.І.», Вважати таким , що втратило чинність рішення 37 сесії 5 скликання Барської міської ради від
29.04.2009 року «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Хмелю
Олександру Івановичу.
8.2. СЛУХАЛИ: заяву гр. Олійника Ю.А. про дозвіл на здійснення виносної торгівлі канцелярськими
товарами в м. Бар по вул. Соборній, 17 (біля розрахункової каси АТ «Вінницягаз») з 01.07.2019 р. по
15.09.2019 р.
Олійник Р.Ю. повідомив, що в даному питанні є конфлікт інтересів, заяником є його батько
Олійник Ю.А.
Головуючий виносить на голосування проект рішення апарату міської ради:
1) Відмовити гр. Олійнику Юрію Андрійовичу у наданні дозволу на здійснення виїзної/виносної торгівлі
канцелярськими товарами по вул. Соборній в м. Бар.
2) Рекомендувати гр. Олійнику Юрію Андрійовичу здійснювати виїзну/виносну торгівлю на спеціально
відведеній території по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «1» (Цицюрський А.А. ), проти – «21» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.),
не голосував – «1» (Олійник Р.Ю.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування проект рішення профільної комісії:
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
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Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А. ) , не голосував
– «1» (Олійник Р.Ю.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл Олійнику Юрію Андрійовичу на здійснення тимчасової виносної торгівлі
канцелярськими товарами в м. Бар по вул. Соборній, 17 (біля розрахункової каси АТ
«Вінницягаз») з 01.07.2019 р. по 30.09.2019 р. на земельній ділянці площею 6 кв.м із
здійсненням плати за користування торговим місцем щоденно за кожен день торгівлі на
рахунок КП «Бар-благоустрій».
2) Гр. Олійнику Ю.А. при здійсненні торгівлі дотримуватись правил торгівлі , санітарних та
протипожежних норм , техніки безпеки та охорони праці.
8.3. СЛУХАЛИ: Про надання згоди КП «Бар-благоустрій» на списання майна
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на списання основних засобів підприємства, а
саме: контейнери твердих побутових відходів ємністю 1,1 м3 в кількості 2 шт.
8.4. СЛУХАЛИ: заяву Палевського М.О. щодо виготовлення паспорту прив’язки п’яти зблокованих
тимчасових споруд на земельній ділянці, розташованій по вул. Плотинній в м.Бар.
Мандра В.В. зауважив, що Палевський М.О. звертався щодо кількості споруд – п’ять.
Головуючий виносить на голосування проект рішення профільної комісії з поправкою - 5 споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А. ) , утримались – «2» (Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Палевському М.О. на виготовлення паспорту прив’язки п’яти
зблокованих тимчасових споруд орієнтовною площею до 200 кв.м для комерційної діяльності на
земельній ділянці, розташованій по вул. Плотинній в м.Бар.
9.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській раді на поточний ремонт приміщень Барського
ліцею №2.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на поточний ремонт приміщень Барського ліцею №2
по вул. Героїв Майдану, 42 в м. Бар Вінницької обл.».

10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження та рекомендацію керівника КП «Бар-благоустрій».
Медвецький А.А. озвучив, що на профільній комісії були розглянуті біографії кандидатів на посаду
керівника КП «Бар-благоустрій», їхні бачення стратегії розвитку підприємства. Ковальов М.Т. на
профільній комісії вніс пропозицію: Питання перенести на наступну сесію.
Ковальов М.Т. сказав , що знімає свою пропозицію .
Медвецький А.А. зачитав проект рішення профільної комісії.
Головуючий сказав, що у Барському відділенні поліції подано 5 заяв по порушеннях даного
керівника і зачитав ці заяви.
Медвецький А.А. запропонував проект рішення профільної комісії винести на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «3» (Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.) ,
утримались – «0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити рішення постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства про призначення на посаду керівника КП «Бар-благоустрій» Калашніка Володимира
Петровича.
2) Рекомендувати міському голові Цицюрському А.А. видати розпорядження і підписати контракт з
Калашніком Володимиром Петровичем на 3 роки.
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3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства (голова комісії – Медвецький А.А.).
Вийшла депутат Гуршал І.Й.
В роботі сесії взяли участь: –21 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Колос А.О., Мірчук С.В., Педос Г.В., Теплов А.А.
11.

СЛУХАЛИ: Про використання основних засобів для надання платних послуг.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Створити тимчасову контрольну комісію з питання використання основних засобів , які
використовуються для надання платних послуг.

12.

СЛУХАЛИ: Про освітлення вулиць міста в нічний період.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: КП «Бар-благоустрій» освітлювати вулиці міста в нічний час до третьої години ночі з
травня по 1 жовтня 2019р.

Медвецький А.А. озвучив , що були розмови з керівником ТОВ «Лан», який обіцяв підписати договір про
благодійну допомогу при роботах на кладовищі.
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.
12.1 СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати матеріальну допомогу наступним особам:
1.1. Бистрицькому Віктору Францовичу – на лікування - 2000 грн.;
1.2. Журавлю Василю Олександровичу – на лікування - 2000 грн.;
1.3. Калінському Віктору Петровичу - на лікування – 4000 грн. (на 2 півріччя);
1.4. Карелову Федору Ефтійовичу – на лікування – 500 грн.;
1.5. Колесніку Григорію Івановичу – на лікування – 2000 грн.;
1.6. Краєвському Сергію Станіславовичу – на лікування дружини Краєвської Світлани Сергіївни –
2000 грн.;
1.7. Купчишену Миколі Павловичу – на лікування – 5000 грн.;
1.8. Мирчуку Василю Вячеславовичу – на лікування – 2000 грн.;
1.9. Мініну Володимиру Івановичу – на лікування – 2000 грн.;
1.10. Овчарову В’ячеславу Вікторовичу – на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
– 1000 грн.;
1.11. Павловському Андрію Анатолійовичу - на лікування – 1000 грн.;
1.12. Патерлевич Інні Леонідівні – на лікування 500 грн.;
1.13. Педосу Ростиславу Миколайовичу – на лікування – 3000 грн.;
1.14. Петращуку Євгену Яковичу – на лікування - 500 грн.;
1.15. Пєтухову Анатолію Вікторовичу – на лікування -4000 грн. (на 2 півріччя);
1.16. Сметанюк Тетяні Леонідівні – на лікування -4000 грн. (на 2 півріччя);
1.17. Степанковському Дмитру Григоровичу – на лікування – 500 грн.;
1.18. Тесовській Олені Григорівні – на лікування – 2000 грн.;
1.19. Фоменюк Жанні Михайлівні – на лікування – 2000 грн.;
1.20. Яценковській Ользі Теофанівні – на лікування – 500 грн.;
2.Відмовити:
2.1. Качур Тетяні Петрівні – на лікування, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням (в травні
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2019 р. даній особі виділена матеріальна допомога в сумі 2000 грн.);

2.2. Москальчуку Святославу Антоновичу – на лікування , в зв’язку з відсутністю довідки про

необхідність оперативного втручання;
2.3. Панасюк Віолеті Миколаївні – для проходження реабілітації у інтернаціональному таборі
активної реабілітації для молоді, в зв’язку з відсутністю документів, що засвідчують стан
здоров’я;
2.4. Трофимчук Ользі Іванівні – на лікування, в зв’язку з відсутністю необхідних документів.
Вийшов депутат Маршук М.К.
В роботі сесії взяли участь: –20 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В.,Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Колос А.О., Маршук М.К., Мірчук С.В., Педос Г.В., Теплов А.А.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій інформує Гуменюк І.В.
12.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження програм

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити програми:
1) Програму фінансової підтримки громадської організації «Bar-S» на 2019 рік.
2) Програму подолання дефіциту кадрів для дорожньо – будівельної і транспортної галузей у
Барській об’єднаній територіальній громаді.
3) Програму фінансової підтримки Громадської організації «Дитяча школа сучасного танцю
«БАР@куд@» на 2019 рік.
13.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2019 рік»
Гуменюк І.В. доповіла суть питання.
Головуючий ставить на голосування п.9.1) проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
13.1) Збільшити доходи на суму 956494,00 грн.:
код доходу 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 224 200,00 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 250 000,00 грн.
код доходу 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів /Пальне/» в сумі 150 000,00 грн.
код доходу 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 250 000,00 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.
код доходу 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» в сумі 7294,00 грн.
код доходу 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування » в сумі 25000,00
грн.
Надійшла пропозиція всі 200000 грн. спрямувати на лікування діабету.
Головуючий ставить на голосування п.9.2) проекту рішення враховуючи пропозицію щодо коштів на
лікування діабету.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
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ВИРІШИЛИ:
13.2) Збільшити видатки загального фонду на суму 956494,00 грн.:

13.2.1) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного бюджету на ІІІ квартал
2019 року в сумі 876494,00 грн.:
Барський районний архів – 14500,00 грн.;
Барський районний центр соціальної служби сім''ї, дітей та молоді – 21488,00 грн.;
КЗ "Барський районний територіальний центр" – 312768,00 грн.;
КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" /пільгові рецепти/ - 90000,00 грн.;
КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" /енергоносії/ - 50000,00 грн.;
КНП «Барська центральна районна лікарня - 200000,00 грн. /100000,00 грн. – медикаменти,
100000,00 грн. – на «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет»/;
КНП "Барський районний центр медико-санітарної допомоги" /1 ст. медичного працівника ФАП
с.Антонівка/ - 21638,00 грн.;
Управління соціальної політики Барської РДА – 166100,00 грн.:
Відшкодування проїзду ЧСЗ АТО – 7800,00 грн.;
Відшкодування на поховання поховання – 9217,00 грн.;
Відшкодування послуг зв’язку – 41175,00 грн.;
Відшкодування проїзду залізничним транспортом – 2850,00 грн.;
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічного обслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування – 9433,00 грн.;
Пільгове медичне обслуговування та зубопротезування учасників ліквідації ЧАЕС – 33000,00 грн.;
Компенсаційні виплати вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 2625,00 грн.;
Пільговий проїзд учасників ЧАЕС – 500,00 грн.;
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують
постійного сторонього догляду /Постанова №558/ - 60000,00 грн.
13.2.2) По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн., відповідно до
«Програми матеріального заохочення працівника Барської державної нотаріальної контори
Вінницької області на 2019 рік».
13.2.3) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної
допомоги ПОГ «Барське УВП УТОС» для працівників підприємства та пенсіонерів колективу у
зв’язку з відзначенням 85 років з дня створення підприємства.
13.2.4) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної
допомоги на лікування Гвоздецькій Тетяни Сергіївни.
13.2.5) По КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»
на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» як кошти передані із загального фонду до
спеціального бюджету розвитку в сумі 35 000,00 грн. на «Виготовлення ПКД по капітальному
ремонту спортивного комплексу по вул..Врублевського, 35, м.Бар».
Кальман О.В. запропонував дітям – спортсменам у ЗОШ №1 виділити ще 5 путівок на оздоровлення
або виділити кошти на оздоровлення.
Гуменюк І.В. сказала, що це питання потрібно розглядати за результатами шести місяців.
Головуючий ставить на голосування п.9.3) проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
13.3)Перенести видатки:
13.3.1) З КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 102400,00 грн.
на КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
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трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного бюджету для КЗ
«Барська районна ДЮСШ «Колос» для придбання путівок на оздоровлення дітей /вартість
путівки 3200,00 грн. на 16 днів/.
13.3.2) З КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» з КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в
сумі 100000,00 грн. з об’єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Ватутіна,
Довженка, пров.Довженка, Садова, Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної в
м.Бар Барського району» на КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для поточного ремонту
доріг в с. Глинянка, Антонівка, Широке /в заміну субвенції з державного бюджету на
розвиток інфраструктури території, частково/.
13.3.3) З КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» перенести
видатки з подальшим відновленням видатків за рахунок додаткових надходжень, на :
КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на ГО «Bar-S» для придбання спортивного
інвентаря в сумі 10 000,00 грн.
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на ГО «Дитяча школа
сучасного танцю «БАР@куд@» для придбання матеріалів для ремонту приміщення для
занять в сумі 60 000,00 грн.
КПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житловокомунального господарства” по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» для ОСББ «Башта-Бар» спів фінансування для запуску ліфта в
сумі 10 000,00 грн..
КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» для Барського коледжу транспорту
та будівництва фінансова підтримка під «Програму подолання дефіциту кадрів для дорожньобудівельної і транспортної галузей у Барській об’єднаній територіальні громаді» в сумі 100
000,00 грн..
Гуменюк І.В. довела суть питання 9.4 проекту рішення, сказала, що є звернення Чубар О.В. щодо
виділення 11000 грн. для архіву, щоб закрити шосту каденцію.
Головуючий виносить на голосування проект рішення з урахуванням звернення Чубар О.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
13.4) За рахунок коштів вільного залишку загального фонду, що склався станом на 01.01.2019 року збільшити
видатки на суму 270 300,00 грн.:

13.4.1) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в
сумі 72000,00 грн. для сплати ПДВ.
13.4.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 50000,00 грн. для ДНЗ №1 для придбання матеріалів для
виконання робіт з облаштування виходів евакуації приміщення закладу.
13.4.3) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» в сумі 50000,00 грн. /спів фінансування біля 10 %
до «Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» в сумі 473180,00 грн./
13.4.4) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
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школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 25000,00 грн. /спів фінансування біля 15% до виділених
коштів до проекту переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад «Облаштування ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами на
базі Барського ліцею № 2» загальна вартість проекту 1800000,00 грн., субвенція з обласного
бюджету 166447,78 грн./.
13.4.5) 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 62300,00 грн. на придбання аналізатора глюкози EKSAN-GM.
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 11000,00 грн. для упорядкування та здачі документів в архів.
Гуменюк І.В. доповіла суть питання, сказала , що за це питання вона не буде голосувати.
Головуючий сказав, що це безвідповідальне ставлення Гуменюк І.В. як головної фінансової особи в
районі. Ставить на голосування п.9.5) та п.9.6) згідно проекту рішення наступного змісту:
9.5) Збільшити доходи спеціального фонду по коду 42030200 «Інша допомога, надана
Європейським Союзом» в сумі 1431587,26 грн.
9.6) 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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Хоменко В.В., Цицюрський А.А. ), проти –
«7» (Венгловський М.К., Кальман О.В., Лещенко О.М., Медвецький А.А., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.), утримались – «3» (Капиця В.М., Мельник Н.В., Романяк Л.Г.), не голосували – «1»
(Гуменюк І.В.). Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування п.9.7) проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
13.7) Затвердити розпорядження:
13.7.1) №66 від 23 травня 2019р.
1. Збільшити доходи загального фонду:
По коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 30000,00 грн.
2. Збільшити видатки загального фонду:
По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання товарно-матеріальних
цінностей в сумі 30000,00 грн. /на придбання стільців в актову залу/.
3. Збільшити доходи спеціального фонду:
По коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 50000,00 грн.
4. Збільшити видатки спеціального фонду:
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» на придбання основних засобів для учнів 1-х класів
в сумі 50000,00 грн. /для Барської ЗОШ І-ІІІ ст..№1/.
5. Перенести видатки загального фонду:
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 2272 «Оплата водопостачання та
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водовідведення» в сумі 2500,00 грн. з грудня місяця на травень місяць поточного року.
6. Перенести видатки спеціального фонду:
По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по проекту «Відродження
традицій Барської кераміки» перенести видатки в сумі 1550,00 грн. з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
7. Пункт 2.6. рішення 38 сесії 8 скликання від 27.03.2019 року Барської міської ради
- «По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 31200,00 грн. на виготовлення, художнє оформлення та монтаж
гранітних плит, у кількості 2 штуки, для заміни пошкоджених під час непогоди на
Братській могилі Воїнів-визволителів по вул.Буняковського в м.Бар в парковій зоні.»
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 31200,00 грн. на поточний ремонт Братської могили Воїнам-визволителям з заміною
гранітних плит по вул.Буняковського в парковій зоні м.Бар».
13.7.2) №72 від 30 травня 2019р.
1. Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад» в сумі 329 100,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду /Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад/ збільшити
видатки спеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) в сумі 329 100,00 грн., а саме: по КПКВКМБ 0117310
«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на
реконструкцію зовнішнього освітлення по вул.Ватутіна, Довженка, пров.Довженка, Садова,
Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної в м.Бар Барського району.
13.7.3) №79 від 10 червня 2019р.
Пункт 2.4. «Рішення 39 сесії 8 скликання від 23.05.2019 року «Про внесення змін до рішення 34
сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської міської ОТГ на 2019 рік»» викласти
в наступній редакції:
«2.4. По КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну 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.» - слова «для поїздки спортсменів, що
зараховані до збірної команди України, на Кубок світу з кікбоксингу» замінити на «для виплати
винагороди за перемогу у змаганнях в Кубку світу з кікбоксингу в складі збірної України».
Гуменюк І.В. озвучила звернення Барського ДРП Філії «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький
облавтодор » ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» щодо спів фінансування ямкового ремонту
а/д Т-06-10 Любар-Хмільник –Лука Барська-Нова ушиця км 115+000-117+350 (в межах м.Бар),
запропонувала виділити 250 000 грн. з додаткових надходжень або з резервного фонду з подальшим
відновленням.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Перенести видатки по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» з «Виготовлення ПКД
та капітальний ремонт вул.Каштанова м.Бар Вінницької області на КПКВКМБ 0117461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для Служби
автомобільних доріг у Вінницькій області на спів фінансування ямкового ремонту автомобільної
дороги Т-06-10 (Любар-Хмільник-Нова Ушиця) км 115+000-117+350 в межах міста Бар в сумі 250
000,00 грн. з подальшим відновленням видатків за рахунок додаткових надходжень.
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14.

СЛУХАЛИ: Про встановлення податку на майно та затвердження елементів його справляння
на території Барської міської ОТГ на 2020 рік
Запропонували п.03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» залишити на рівні 1,5
% ; п.11.02. і п.11.03. запропонували залишити на рівні 1,2 % для м.Бар.
Медвецький А.А. запропонував п.11.02 зробити 1,5 %.
Гуменюк І.В. доповіла про зміни в податках на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .
Медвецький А.А. зняв свою пропозицію щодо 1,5 % .
Головуючий виносить на голосування проект рішення з запропонованими змінами.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «1»
(Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади податок на майно, в
тому числі:
1.1)
Земельний податок;
- Ставки земельного податку на 2020 рік на території міста Бар Барського району згідно з додатком
1;
- Ставки земельного податку на 2020 рік на території сіл Антонівка, Глинянка та Широке Барського
району згідно з додатком 2;
- Елементи плати за землю, в частині земельного податку згідно з додатком 3.
1.2)
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік згідно з додатком
4;
- Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті
266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, за переліком згідно з додатком 5
- Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 6
1.3)
Транспортний податок та його елементи згідно з додатком 7.
2) Дане 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 січня 2020 р.
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.

15.

СЛУХАЛИ: Про встановлення єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб –
підприємців на території Барської міської ОТГ на 2020 рік
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади єдиний податок для
суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і
віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1, 2 пункту
293.2 статті 293 Податкового кодексу України, та його елементи згідно з додатком 1;
2) Дане 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 січня 2020 р.
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.
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16.

СЛУХАЛИ: Про встановлення туристичного збору та затвердження елементів його справляння
на території Барської міської ОТГ на 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити на території Барської міської ОТГ туристичний збір та елементи його справляння
згідно з додатком 1.
2) Дане 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 січня 2020 р.
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.

16.1 СЛУХАЛИ: Про розгляд питань щодо виділення коштів з бюджету Барської міської ОТГ.

Гуменюк І.В. підняла питання щодо сертифікатів на гру «Джура», запитала щодо використання
коштів, що виділені на цю гру для школи.
Стрельчук Н.О. розповіла, що кошти перерахували на школу, а куди їх використав директор , то
питання до нього.
Медвецький А.А. підняв питання про виділення коштів на виготовлення ПКД на спортивну залу у
ЗОШ №4.
Мандрика М.І. сказав, що не передбачено бюджетним кодексом виділення коштів на спортивні зали,
а лише на спортивні комплекси. І шансів на будівництво спортивної зали на ближні роки немає, тому
100 000 грн. виділяти зараз недоцільно.
Голова батьківської ради ЗОШ №4 сказала , що на її очах пройшло уже друге покоління в школі, а
спортивної зали немає, переконувала депутатів, що пора уже щось зробити у цьому напрямку,
майданчик не замінить спортивної зали.
Медвецький А.А. запропонував виділити 50 000 грн. з резервного фонду з подальшим відновленням.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Перенести видатки з КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) інших об’єктів» в сумі 50 000,00 грн. на
виготовлення ПКД на «Будівництво спортивної зали школи на пришкільній території» Барської ЗОШ
І-ІІІ ст.. №4.
Гуменюк І.В. сказала, що до неї звернувся керівник Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаш
В.І. щодо виділення 300 000 грн. на очищення , ремонт скважин.
Сабайдаш В.І. розповів про проблеми зі скважинами , які призводять до зменшення дебіту води.
Гуменюк І.В. запропонувала провести декларативне голосування щодо готовності профінансувати
дані роботи.
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно.
17.

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Мірчука С.В.
Голова постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород Маковецький С.Г. зачитав заяву Мірчука С.В. про
дострокове припинення повноважень депутата міської ради.
Головуючий ставить на голосування наступний проект рішення :
1) Припинити достроково повноваження депутата Барської міської ради по багатомандатному
виборчому окрузі від
Барської районної організації Політичної партії «ОБ’ЄДНАННЯ
«САМОПОМІЧ» Мірчука Сергія Валерійовича.
2) Звернутися до Барської міської виборчої комісії про визнання обраним депутатом Барської міської
ради наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку Барської районної
організації Політичної партії «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти –
«7» (Гуменюк І.В., Мандра В.В., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.) , утримались – «4» (Венгловський М.К., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М.).
Рішення не прийнято.
18.

Різне .
Медвецький А.А. сказав, щоб в п’ятницю на 10.50 прийти депутатам, бажаючим приймати участь в
роботі комісії по торгівлі на біля автовокзалу для першого організаційного засідання.
Подуфалов В.М. сказав, що ямковий ремонт потрібно робити вже «завтра» , а не через місяць, коли
буде сесія, в минулому році ямковий ремонт доріг комісія не розглядала.
Медвецький А.А. сказав, що ямковий ремонт доріг сесійно затверджувати не будуть.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 41 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

О.В.Кальман

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов

23

