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Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ БАРСЬКИЙ РАЙОН

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Протокол №11
Пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської ради шостого скликання
від 10 червня 2011 року
Початок пленарного засідання : о 15.00.
Закінчення пленарного засідання : о 19.00.
Місце проведення : мала зала засідань Барського районного будинку рад.
Всього депутатів Барської міської ради шостого скликання : 30.
Головуючий на сесії : Барський міський голова О.І.Дзісь.
Головуючий: Шановні депутати ! На одинадцяту сесію Барської міської ради прибуло 23
депутати. Відсутні депутати: О.П.Демченко, В.Г.Душкевич, І.М.Кондратюк,
О.Я.Нівельська, І.М.Ставнюк, Є.Г.Хода, Л.Л.Цицюрський.
На нашому пленарному засіданні присутні : заступник Барського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради З.М.Зеленська, начальники відділів апарату Барської
міської ради, представники місцевих засобів масової інформації, Крохмаль О.В.- головний
спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців Барської райдержадміністрації.
Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне засідання
одинадцятої сесії Барської міської ради шостого скликання оголосити відкритим.
Хто за дану пропозицію , прошу голосувати.
Голосували: «ЗА»- 24, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1.Пленарне засідання одинадцятої сесії Барської міської ради шостого скликання відкрити.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат одинадцятої сесії Барської міської ради
шостого скликання у кількості одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб
секретаріат нашої сесії обрати у кількості одного депутата, прошу голосувати.
Голосували : «ЗА»- 24, «ПРОТИ»- немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1.Обрати секретаріат пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської ради у
кількості одного депутата.
Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Левицького С.М. Чи
будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб у секретаріат сесії обрати
депутата Левицького С.М.
Голосували: «ЗА»-24. «ПРОТИ» - немає. УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1.Обрати до складу секретаріату пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської
ради шостого скликання депутата Левицького Сергія Миколайовича.

Головуючий: Депутата Левицького С.М. прошу зайняти місце у президії сесії.
Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний сесії. Склад питань порядку
денного Вам розданий секретарем міської ради О.В.Кальманом. У кого будуть доповнення
до порядку денного ?
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий:
Пропоную виключити з запропонованого порядку денного питання « Про звіт керівників
комунальних підприємств – Барського комбінату комунальних підприємств та
«Бартеплокомуненерго» про фінасово-господарську діяльність та підготовку до роботи в
осінньо-зимовий період» у зв’язку з тим, що керівники цих підприємств з поважних причин
не змогли прийти на засідання сесії.
Також пропоную включити до порядку денного питання « Про визнання такими, що
втратили чинність деякі регуляторні акти Барської міської ради».З інформацією виступить
начальник відділу правового та соціального забезпечення апарату Барської міської ради
Логінова Лариса Григорівна.
Хто за ці пропозиції прошу голосувати.
Голосували: «ЗА»- 24, «ПРОТИ»- немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1.Виключити з запропонованого порядку денного питання « Про звіт керівників
комунальних підприємств – Барського комбінату комунальних підприємств та
«Бартеплокомуненерго» про фінансово-господарську діяльність та підготовку до роботи в
осінньо-зимовий період» у зв’язку з тим, що керівники цих підприємств з поважних причин
не змогли прийти на засідання сесії.
2. Включити до порядку денного питання « Про визнання такими, що втратили чинність
деякі регуляторні акти Бапрської міської ради.
Головуючий: у кого ще будуть пропозиції щодо порядку денного?
ВИСТУПИЛИ:
Левицький С.М.- депутат Барської міської ради: На минулих чергових сьомої та дев’ятої
сесіях міської ради мною вносилися пропозиції щодо включення до порядку денного
питання « Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення Барської
міської ради», «Про положення про відзнаки Барської міської ради», « Про порядок
передачі житлового комплексу з балансу на баланс об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку», « Про звернення депутатів Барської міської ради до
Президента України, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України з приводу
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення», « Про
призначення головного редактора газети Барської міської ради «Барчани». Ці пропозиції
були депутатами міської ради включені до порядку денного, але потім перенесені на
розгляд наступної чергової сесії. Прошу виконати рішення попередніх сесій та розглянути
запропоновані мною питання, які попередньо погоджувалися з очолюваною мною
постійною комісією Барської міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку,
прав людини, діяльності ЗМІ, оборонної роботи, регламенту та відзначення нагородами.
Мандрика М.І.- депутат Барської міської ради: У мене не було можливості ознайомитися
із проектами, запропонованими депутатом Левицьким С.М. документами. Тому прошу ще
відстрочити їх розгляд до наступної сесії.
Левицький С.М.- депутат Барської міської ради : Ці проекти документів були мною
передані секретарю міської ради Кальману О.В. ще перед сьомою сесією міської ради, яка
відбулася 30 березня цього року. Його обов’язок як секретаря забезпечити ознайомлення з
проектами документів всіх депутатів. Чому він цього не зробив я не знаю.
Кальман О.В. – секретар міської ради: Проекти рішень з питань, які підняті у виступі
депутата Левицького С.М., були роздані депутатам на 7 сесії і не зрозуміло, чому і за які
кошти їх слід знову друкувати кожному депутату.

Головуючий :
Пропоную підтримати пропозицію депутата Мандрики М.І. та перенести розгляд питань,
запропонованих для включення у порядок денний нинішньої сесії міської ради депутатом
Левицьким С.М. на наступну сесію, а секретарю міської ради Кальману О.В. забезпечити
ознайомлення депутатів з проектами документів.
Хто за цю пропозицію, прошу голосувати?
Голосували: «ЗА»- 24, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Питання про затвердження Положень Барської міської ради про органи самоорганізації
населення, про відзнаки Барської міської ради, про порядок передачі житлового комплексу з
балансу на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку перенести на
розгляд наступної чергової сесії Барської міської ради.
2. Секретарю Барської міської ради Кальману О.В. забезпечити ознайомлення депутатів
міської ради з проектами документів, перелічених у пункті 1 даного рішення.
Головуючий : Шановні депутати, від голови фракції політичної партії «ВО «Батьківщина»
у Барській міській раді Левицького С.М. надійшла письмова пропозиція щодо включення до
порядку денного одинадцятої сесії Барської міської ради ще двох питань: « Про системні
порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту
роботи Барської міської ради шостого скликання» та питання « Про створення тимчасової
контрольної комісії Барської міської ради шостого скликання з питань забезпечення
збереження місць поховань на території Барської міської ради».
Згідно Регламенту роботи нашої ради ми повинні включити дані питання до порядку
денного.
Хто за цю пропозицію прошу голосувати?
Голосували : «ЗА»-24, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Включити до порядку денного пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської
ради шостого скликання питання : «Про факти порушення Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», « Про створення тимчасової контрольної комісії Барської
міської ради шостого скликання з питань забезпечення збереження місць поховань на
території Барської міської ради».
Головуючий: Таким чином пропоную затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про виконання запитів депутатів Барської міської ради.
2. Про розподіл вільного залишку та внесення змін до бюджетного розпису Барської
міської ради на 2011 рік.
3. Про підготовку до роботи комунальної установи Барської міської ради « Оздоровчий
табір «Фортуна» та організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2011 році.
4. Про ви конання рішення 4 сесії Барської міської ради 6 скликання від 23.12.2010 року «
Про прийняття в комунальну власність міста на баланс комунального підприємства Барське
управління водопровідно-каналізаційних мереж «Барводоканал» артсвердловини,
водонапірної башти та мереж водопостачання з балансу ТОВ «Матеріальні ресурси» та
затвердження рішення виконавчого комітету Барської міської ради з даного питання
5. Про розгляд заяв та звернень громадян, організацій, підприємств та установ.
6. Про системні порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та Регламенту роботи Барської міської ради шостого скликання.
7. Про створення тимчасової контрольної комісії Барської міської ради шостого скликання з
питань забезпечення збереження місць поховань та території Барської міської ради.
8. Про визнання такими, що втратили чинність деякі регуляторні акти Барської міської ради.
9. Різне.

Головуючий : Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний в цілому, прошу
голосувати.
Голосували : «ЗА» -24, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ :
1.Затвердити оголошений Барським міським головою Дзісем О.І. порядок денний
пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської ради шостого скликання в цілому.
Головуючий: Пропоную регламент роботи нашої сесії встановити наступним чином :
запропоновані для розгляду питання порядку денного сесії розглянути на протязі двох
годин. Сесію провести без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували: «ЗА» -24, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає
ВИРІШИЛИ:
1. Пленарне засідання одинадцятої сесії Барської міської ради шостого скликання провести
без перерви на протязі двох годин.
ВИСТУПИЛИ:
Левицький С.М.- депутат Барської міської ради :
Згідно з Регламентом роботи Барської міської ради шостого скликання хід сесії повинен
записуватися на магнітофон для створення фонограми .
Головуючий :
Хід сесії фіксується телеоператором студії кабельного телебачення «Децебал» і все, що
відбувається в ході сесії, буде зафіксовано.
1. СЛУХАЛИ: « Про виконання запитів депутатів Барської міської ради».
ВИСТУПИЛИ:
Крохмаль О.В.- головний спеціаліст відділу державного реєстру виборців Барської
райдержадміністрації.
Він повідомив, що 02.02.2011 року у відділ державного реєстру виборців Барської
райдержадміністрації поступив запит депутата Барської міської ради Цицюрського Л.Л.
щодо того, що на минулих виборах до місцевих рад 31 жовтня 2010 року на виборчих
дільницях у списках виборців були неточності, помилково у списки були включені люди,
які вже померли,багато виборців пропущено. Відділом державного реєстру виборців
Барської райдержадміністрації запит депутата Цицюрського Л.Л. був розглянутий.
Відповідні зміни до списку виборців на виборчих дільницях внесені. В той же час Крохмаль
О.В. відзначив, що відповідним дільничним виборчим комісіям згідно Закону України «
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад
та сільських, селищних , міських голів 31 жовтня 2010 року» надавалося 30 днів для
уточнення списків виборців і зауважень щодо списків від міських дільничних виборчих
комісій не надходили. В той же час від 87% сільських дільничних виборчих комісій
надходили клопотання про внесення уточнень у списки виборців.
Загорулько Л.Л.- депутат Барської міської ради.
Вона відзначила, що як кандидат у депутати Барської міської ради слідкувала за
дотриманням виборчого законодавства на виборчих дільницях та була свідком багатьох
невідповідностей у списках виборців. Самі виборці писали заяви про неточності, але відділ
державного реєстру виборців не вносив уточнень у списки виборців.
Крохмаль О.В. – головний спеціаліст відділу державного реєстру виборців Барської
райдержадміністрації.
Він повідомив, що існують незручності у роботі відділу: один кабінет на весь відділ, а
роботи багато. Проте всі виборці, що приходили до відділу із заявами працівниками відділу
приймалися і ці клопотання задовольнялися. Він погодився, що потрібно з виборцями краще
працювати за допомогою відповідних державних служб, які згідно Закону України « Про
державний реєстр виборців» повинні співпрацювати з відділом державного реєстру
виборців Барської райдержадміністрації.

Головуючий:
Запропонував відповідь відділу державного реєстру виборців Барської
райдержадміністрації на депутатський запит депутата Цицюрського Л.Л. взяти до уваги.
Голосували : «ЗА»-24, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ :
Заслухавши та обговоривши відповідь на депутатський запит депутата ЦИЦЮРСЬКОГО
Л.Л. щодо неточностей у списках виборців головного спеціаліста відділу державного
реєстру виборців Барської райдержадміністрації, на підставі ст..22 Закону України « Про
статус депутатів місцевих рад», Барська міська рада ВИРІШИЛА:
Відповідь відділу державного реєстру виборців Барської райдержадміністрації на
депутатський запит депутата Барської міської ради Цицюрського Л.Л. взяти до уваги.
ВИСТУПИЛИ:
Терлецький А.П.- головний інженер Барського комбінату комунальних підприємств,
депутат Барської міської ради.
Він відповів на депутатський запит депутата Барської міської ради Мандрики М.І щодо
стану ремонту вулиці Островського у м.Бар та повідомив, що йому Барським ККП на запит
направлена офіційна відповідь.
Мандрика М.І. – депутат Барської міської ради.
Він повідомив, що відповіді на свій депутатський запит чекав три місяці. Барський ККП
повинен доробити ремонт вулиці, так як отримав від громадян кошти на ямковий ремонт
доріг та тротуарів після проведення водогону.
Терлецький А.П.
Відповів Мандриці М.І., що Барський ККП бере гроші з громадян, які хочуть провести
розкопки вулиць для під’єднання до інженерних мереж, тільки за надання їм технічної
документації. За здійснення ремонту вулиць після їх розкопок кошти не беруться з
громадян.
Степанківський М.О.- депутат Барської міської ради.
Він повідомив, що був членом виконкому Барської міської ради минулого скликання. На
засіданнях виконкому надавалися дозволи громадянам на розкопку доріг чи тротуарів при
умові, що вони за власні кошти відремонтують місце пошкодження дорожнього чи
тротуарного покриття.
Головуючий
Він погодився, що така проблема існує. Весь Бар перекопали, а відновлювати пошкоджені
дороги та тротуари немає кому. Крім того, підприємство «Барводоканал» направляє позови
до Барського ККП, « Бартеплокомуненерго», до міської ради.
Він запропонував додатково вивчити питання запиту депутати Мандрики М.І. та надати
йому аргументовану відповідь.
ВИРІШИЛИ:
1. Барському комбінату комунальних підприємств спільно з апаратом Барської міської ради
вивчити додатково проблему щодо відновлення дорожнього та тротуарного покриття після
під’єднання громадян, підприємств, організацій та установ до інженерних мереж міста.
2. Після вивчення питання надати депутату Мандриці М.І. аргументовану відповідь на його
депутатський запит у місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Барської міської ради
Кальмана О.В.
Голосували : «ЗА» - 24, «Проти» -немає, «Утрималися» - немає.
2.1. СЛУХАЛИ: « Про розподіл вільного залишку та внесення змін до бюджетного
розпису Барської міської ради на 2011 рік».
ВИСТУПИЛИ:
Гаджалова М.Ф. – начальник фінансово-економічного відділу апарату Барської міської
ради.

Вона ознайомила депутатів із проектом рішення по даному питанню порядку денного, яке
підготовлено постійною комісією Барської міської ради з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів та інвестицій.
Головуючий: Пропоную затвердити проект рішення « Про розподіл вільного залишку та
внесення змін до бюджетного розпису Барської міської ради на 2011 рік».
Голосували: «ЗА» - 24, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає».
ВИРІШИЛИ :
1.Затвердити проект рішення « Про розподіл вільного залишку та внесення змін до
бюджетного розпису Барської міської ради на 2011 рік». ( Рішення додається до
протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
Степанківський М.О.- депутат Барської міської ради.
Він запитав у міського голови Дзіся О.І., хто буде виконувати ямковий ремонт, на який
виділяються бюджетні кошти.
Терлецький А.П. – депутат Барської міської ради.
Він висловив нерозуміння, чому кошти, виділені з міського бюджету на ямковий ремонт
вулиць міста , поки що невідомо хто буде освоювати.
Головуючий .
Він пояснив, що у Барського ККП немає сучасної техніки для проведення ямкового
ремонту. У попередні роки, проведений ККП ямковий ремонт тримається пів -року,
максимум рік. А потрібно робити якісний ремонт доріг, як то було біля « Облсільгазу», коли
ямку в асфальті на дорозі вирізали якісно, і її ремонт протримався набагато довше. Свою
допомогу та співпрацю у якісному ремонті доріг пропонує директор Барського
автодорожнього технікуму Й.Е. Кібітлевський. На наступні вівторок-середу буде вирішено
питання з підприємством, яке буде здійснювати ямковий ремонт.
2.2. СЛУХАЛИ: Заяву гр..Пилипенка О.В. про надання допомоги на поховання
дружини, яка на день смерті ніде не працювала ,
ВИСТУПИЛИ:
Гаджалова М.Ф.- начальник фінансово-економічного відділу апарату Барської міської
ради, яка повідомила,що постійна комісія Барської міської ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестицій пропонує виділити Пилипенку
О.В. допомогу на поховання дружини 500 гривень.
Голосували : «ЗА» - 24, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ :
1.Розглянувши заяву гр.. Пилипенка Олександра Васильовича про надання допомоги на
поховання дружини – Пилипенко Наталії Анатоліївни, яка на день смерті ніде не
працювала, надати матеріальну допомогу Пилипенку Олександру Васильовичу в розмірі
500 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансовоекономічного відділу апарату Барської міської ради ( Гаджалова М.Ф.).
( Рішення додається до протоколу).
2.3. СЛУХАЛИ : Заяву Базилевич Інни Володимирівни ( одинока мати) про надання
матеріальної допомоги в зв’язку з пожежею в квартирі.
ВИСТУПИЛИ:
Гаджалова М.Ф. – начальник фінансово-економічного відділу апарату Барської міської
ради, яка повідомила , що постійна комісія Барської міської ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестицій пропонує виділити Базилевич І.В.
матеріальну допомогу у розмірі 2000 грн.
Терлецький А.П.- депутат Барської міської ради, головний інженер Барського ККП.

Він повідомив, що пожежа в квартирі Базилевич І.В. виникла по її вині і тут є людський
фактор. Крім того, вона до цих пір викидає на дорогу сміття після пожежі. Три тижні
працівники ККП допомагали ліквідовувати їй наслідки пожежі. А вона все одно сміття
викидає на дорогу. Сусіди скаржаться.
Головуючий:
Моя пропозиція виділити: гр. Базилевич І.В. матеріальну допомогу, а Барському ККП
доручити провести з нею виховну роботу щодо дотримання правил благоустрою міста.
Голосували: «ЗА» - 24, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати Базилевич Інні Володимирівні матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн на
ліквідацію наслідків пожежі в квартирі, враховуючи, що вона є матір’ю – одиночкою.
2. Доручити Барському ККП ( Крикливий Є.Л.) провести з гр.. Базилевич І.В. виховну
роботу щодо дотримання правил благоустрою міста.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансово-економічного
відділу апарату Барської міської ради ( Гаджалова М.Ф.)
3. СЛУХАЛИ: « Про підготовку до роботи комунального закладу « Оздоровчий табір
«Фортуна» та організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2011 році»
ВИСТУПИЛИ:
Кальман О.В.- секретар Барської міської ради.
Він проінформував, що питання оздоровлення дітей та готовності роботи оздоровчого
табору «Фортуна» було розглянуто на засіданні виконкому міськради. З цього питання
інформував директор табору Бабич М.А. Зараз одна путівка коштує 1953 грн. Якщо батьки
працюють та застраховані у фонді соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, то фонд виділяє 789 грн. на утримання дитини. Батьки повинні заплатити
195,30 грн. за путівку. Решту – доплатить міська рада. Він запропонував включити до
категорій дітей, яким вартість путівки компенсується частково за рахунок міської ради,
дітей працівників комунальних підприємств міста. До нас звертається багато людей. Біля 15
ми вже відмовили.
Терлецький А.П. – депутат міської ради.
Він зауважив, що за досвідом минулих років, є діти, які все літо оздоровлювалися у таборі
«Фортуна», а є такі, що взагалі не відпочивали там.
Мандрика М.І. – депутат Барської міської ради.
Є різні ситуації. Можливо, є такі сім’ї, що їм немає куди дитину дівати, тому її
відправляють у табір на все літо.
Степанківський М.О.- депутат Барської міської ради.
Та все ж таки, яка частка міськради у компенсації вартості путівки до табору «Фортуна» ?
Кальман О.В.
Всього з бюджету виділено 85 тис. грн. Я вже казав, що вартість путівки 1953 грн. Якщо
батьки працюють, компенсує Фонд соціального страхування. Решта – компенсують батьки
та міська рада. Ці питання контролює працівник міської ради. Планується надати допомогу
на оздоровлення у цьому році 60-70 дітям.
Левицький С.М. – депутат Барської міської ради.
Проект рішення по цьому питанню не підготовлений. Потрібно, щоб наше рішення
відповідало вимогам розпорядження голови Барської райдержадміністрації № 266 від 02
червня 2011 року « Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та
студентської молоді району влітку 2011 року».
Кальман О.В.
Голова Барської райдержадміністрації не повинен нам вказувати, як оздоровлювати дітей
міста.
Левицький С.М.
Сьогодні відкривається перша зміна, а ми тільки-но розглядаємо ці питання оздоровлення.
Скільки ж дітей направила міська рада на першу зміну?
Ловчинський А.А. – депутат Барської міської ради.

Питання оздоровлення сесія повинна розглядати до початку оздоровчого сезону.
Кальман О.В.
Зараз у таборі відпочиває 120 дітей. Ми направили на першу зміну 6 дітей. В тому числі – 2
дитини – працівників ККП.
Левицький С.М.
Згідно Закону України « Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласної програми
відпочинку та оздоровлення дітей і молоді на 2009-2013 роки, розпоряджень голів обласної
та районної держадміністрацій вимагається оздоровити не менше, ніж 50% дітей від
загальної кількості дітей віком від 7 до 18 років та не менше, ніж у 2010 році. Яка ж
загальна кількість дітей віком від 7 до 18 років у місті? Ми ж повинні знати скільки дітей
повинні оздоровити. Тим паче, що це завдання виконкому вести облік дітей дошкільного та
шкільного віку.
Кальман О.В.
Ми входимо в структуру району. Нам ці дані не доводили.
Левицький С.М.
Доповідаючий по цьому питанню сказав, що ми – направили, ми – відмовили; в міськраді
цим питання займається наш працівник. Я зрозумів, що це спеціаліст міськради Тетяна
Демінська. Але ж у нас є постійна профільна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту, соціального захисту населення, яку очолює депутат Мандрика М.І. Тому
пропоную, щоб саме ця комісія брала участь у визначенні категорії конкретних дітей, яким
міська рада буде надавати допомогу на оздоровлення.
Головуючий :
Пропоную проект рішення по цьому питанню взяти за основу та доопрацювати його з
постійною комісією міської ради, яку очолює депутат Мандрика М.І.
Левицький С.М.
До якого терміну доопрацьовувати ?
Головуючий :
До 25 червня .
Голосували: «ЗА» - 24, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Проект рішення « Про оздоровлення дітей міста в літній період 2011 року» взяти за
основу.
( Проект додається до протоколу).
2. Секретарю Барської міської ради Кальману О.В., провідному спеціалісту відділу
правового та соціального забезпечення апарату Барської міської ради Демінській Т.В. разом
із постійною комісією Барської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури,
спорту, соціального захисту населення та міжнародник відносин ( Мандрика М.І.)
доопрацювати проект рішення « Про оздоровлення дітей міста в літній період 2011 року» з
метою визначення конкретних дітей, яким надається допомога на оздоровлення за рахунок
бюджету Барської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Кальмана
О.В.
4. СЛУХАЛИ : « Про виконання рішення 4 сесії Барської міської ради 6 скликання від
23.12.2010 року « Про прийняття в комунальну власність міста на баланс
комунального підприємства « Барське управління водопровідно-каналізаційних
мереж «Барводоканал» артсвердловини, водонапірної башти та мереж водопостачання
з балансу ТОВ «Матеріальні ресурси» та затвердження рішення виконавчого комітету
з даного питання»
ВИСТУПИЛИ:
Кальман О.В.- секретар Барської міської ради.
Він повідомив, що на 4-й сесії Барської міської ради була створена комісія по прийманню в
комунальну власність міста майна ТОВ «Матеріальні ресурси». Тоді ту комісію очолювали
працівники міськради, які на даний час звільнилися. Виконком прийняв рішення, не

чекаючи сесії внести зміни в склад комісії. Депутат міської ради Собчишен А.М. доповість
про результати роботи комісії.
Собчишен А.М.- Депутат Барської міської ради, голова комісії по прийому на баланс
підприємства «Барводоканал» майна ТОВ «Матеріальні ресурси».
Комісія в ході своєї роботи обстежила артсвердловину, водонапірну башту та мережі
водопостачання колишнього цукрового комбінату. Нинішній власник ТОВ «Матеріальні
ресурси» сам запропонував передати ці споруди водопостачання до нашого підприємства «
Барводоканал». Написаний відповідний акт прийому-передачі. В даний час люди, що
проживають в районі території цукрозаводу задоволені безперебійною доставкою води. В
свою чергу працівники «Барводоканалу» заключили із споживачами води відповідні
договори ( до цього часу 80% споживачів користувалися водою і нікому за неї не
сплачували). Комісія виконала своє завдання.
Терлецький А.П. – депутат Барської міської ради.
Мене цікавить : чи не було проблем з конструктивної точки зору при прийнятті цих
об’єктів на баланс « Барводоканалу» ?
Собчишен А.М.
Проблем не було. Єдине, що під’єднались до електропостачання згідно вимог Барських
РЕМ.
Головуючий:
Пропоную затвердити прийняття на баланс підприємства «Барводоканал» артсвердловини,
водонапірної башти та водопровідних мереж.
Голосували : «ЗА»- 24, «ПРОТИ» - немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити акт прийому передачі артсвердловини, водонапірної башти, водопровідних
мереж з балансу ТОВ «Матеріальні ресурси» на баланс КП УВКГ « Барводоканал».
( Акт прийому-передачі додається до протоколу)
5. СЛУХАЛИ: « Про розгляд заяв та звернень громадян, організацій, підприємств та
установ міста».
ВИСТУПИЛИ :
Педос Г.В. – секретар постійної комісії Барської міської ради з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Вона зачитала протокол комісії з пропозиціями щодо розгляду заяв громадян, що
поступили на адресу Барської міської ради.
5. 1. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки.
ВИРІШИЛИ :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд( для індивідуального гаражного
будівництва).
2. Передати безкоштовно в приватну власність земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( для індивідуального
гаражного будівництва) за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Видати Державний акт на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( для індивідуального
гаражного будівництва).
Наступним громадянам:
1) Штегеран Лесі Олександрівні – площею 0,0500 га по вул. О.Кошового,10 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських споруд згідно рішення суду від
19.08. 2009 р.
Голосували : «ЗА»- одноголосно.

2) Кумчаку Миколі Феліксовичу – площею 0,1081 га по пров. Кармелюка, 4 в т.ч. 0,10 га –
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,0081 га – для ведення особистого
селянського господарства.
Голосували : «За»- одноголосно.
3) Криштоф Наталії Василівні – площею 0,0117га по вул. Територія цукрового заводу, 21
кв.6 для будівництва та обслуговування житлового будинку.
Голосували: «За» – одноголосно.
4) Цимбал Ірині Петрівні – площею 0,0665га по вул. Д.Нечая, 7 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
5) Щербатюк Ользі Василівні – площею 0,0029га по вул. Ж.Революції, 3-а для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
6) Марценюку Анатолію Борисовичу – площею 0,0269га по вул. Територія цукрового
заводу, 7/2 для будівництва та обслуговування житлового будинку;
Голосували: «За» – одноголосно.
7) Недохнюк Галині Кирилівні – площею 0,0209га по вул. Територія цукрового заводу,
21/4 для будівництва та обслуговування житлового будинку;
Голосували: «За» – одноголосно.
8) Стрельчуку Миколі Івановичу – площею 0,1165га по вул. Володарського,14, в т.ч.:
0,10га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,0165га - для ведення
особистого селянського господарства;
Голосували: «За» – одноголосно.
9) Дорочинській Галині Григорівні – площею 0,0536га по вул. Заводській, 53 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
10) Белінській Надії Тимофіївні – площею 0,0662га по вул. Заводській, 53/1 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
11) Тесовському Володимиру Альбіновичу – площею 0,0354га по вул. Нахімова, 5/25 для
провадження комерційної діяльності, укласти додаткову угоду до договору оренди
земельної ділянки;
Голосували: «За» – одноголосно.
12) НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2- гімназія» м.Бара – земельна ділянка №1
площею 1,0901га по вул. Пролетарська,13; земельна ділянка №2 площею 0,0087га по вул.
Пролетарська, 13 та земельна ділянка №3 площею 0,9869га по вул. Пролетарська,44 – на
праві постійного користування для обслуговування навчального закладу;
Голосували: «За» – одноголосно.
13) Алімчук Тетяні Григорівні – площею 0,1682га по вул. Сагайдачного,1 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських споруд згідно зразку старого
державного акта;
Голосували: «За» – одноголосно.

14) Алімчук Марії Іванівні – площею 0,2045га по вул. Сагайдачного, 3 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд згідно зразку старого
державного акта;
Голосували: «За» – одноголосно.
15) Алімчуку Григорію Анатолійовичу – площею 0,2015га по вул. Сагайдачного,5 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд згідно зразку
старого державного акта.
Голосували: «За» – одноголосно.
16) Лемешевій Матрьоні Яківні – площею 0,0634га по вул. Д.Нечая,42 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, земельну ділянку площею 0,0344га залишити в
оренді для ведення особистого селянського господарства;
Голосували: «За» – одноголосно.
17) Ситар Лілії Андріївні – затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0042га по вул. Новоселів, 8 кв.3 для проведення добудови до квартири
на умовах оренди терміном на 10 років з встановленням орендної плати в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки землі.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення додаються.
5. 2. СЛУХАЛИ: заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в приватну
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (для індивідуального гаражного будівництва).
ВИРІШИЛИ:
Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності (оренди) на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального
гаражного будівництва) наступним громадянам:
1) Ружанському Денису Олеговичу – площею 0,0500га по вул. Плотинна, 14 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
2) Ковальчуку Василю Петровичу – площею 0,0600га по вул. І.Сірка,72 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
3) Сторожуку О.Б., Коновалову О.В. – площею 0,0465га по вул. М.Кривоноса,58 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд у зв’язку зі
зміною цільового призначення нерухомого майна;
Голосували: «За» – одноголосно.
4) Марченкову Володимиру Семеновичу – площею 0,0600га по вул. Кармелюка, 19 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
5) Трифонову Віктору Васильовичу – площею 0,0600га по вул. Шевченка,30 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
6) Тимчишиній Галині Василівні – площею 0,10га по вул. Пролетарська, 39-а для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;

Голосували: «За» – 21чол., «Проти» - 2чол., «Утримались» - 1 чол.
7) Суконніку Миколі Леонтійовичу – площею 0,0600га по вул. Територія цукрового заводу,
19 кв.5 для будівництва та обслуговування житлового будинку;
Голосували: «За» – одноголосно.
8) Люлько Світлані Анатоліївні – площею 0,15га по вул. Д.Нечая, 25, в т.ч.: 0,10га - для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 0,0500га – для
ведення особистого селянського господарства – направити розгляд заяви на наступну
сесію.
Голосували: «За» – одноголосно.
9) Гончарук Ганні Артемівні – площею 0,10га по вул. Плотинна, 8 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
10) Розінець Зінаїді Євгенівні – площею 0,10га по вул. Кооперативна,93 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – 20 чол., проти – 0 чол., утримались – 4 чол.
11) Ковалю Дмитру Миколайовичу – площею 0,0350га по вул. Св.Миколая,13 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;
Голосували: «За» – одноголосно.
12) Климчук Світлані Степанівні, Гончарук Ірині Григорівні, Гончаруку Ігорю Сергійовичу –
площею 0,0350га по вул. Заводська, 27 кв.3 для будівництва та обслуговування житлового
будинку на праві спільної сумісної власності;
Голосували: «За» – одноголосно.
13) Мельнику Олександру Миколайовичу, Мельник Олені Кирилівні – площею 0,0600га по
вул. Островського,22 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських споруд на праві спільної сумісної власності;
Голосували: «За» – одноголосно.
14) Ліщині Володимиру Антоновичу – площею 0,0021га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №28
ряд Б для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
15) Латковському Анатолію Івановичу – площею 0,0024га по вул. Р.Люксембург, двір
будинку №27 для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
16) Турченяку Миколі Васильовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 69, бокс №14
ряд Е для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
17) Сабайдаш Ніні Дмитрівні – площею 0,0020га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №355 для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
18) Розінець Наталці Василівні – площею 0,0019га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 1-А для
індивідуального гаражного будівництва.
ВИСТУПИЛИ: Телятніков С.Ю., який запропонував зняти з розгляду дане питання.
Голосували: «За» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду дане питання та направити на до вивчення.
19) Свинар Тамарі Йосипівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №65 для
індивідуального гаражного будівництва, який на момент смерті належав чоловікові
Свинар А.В.;
Голосували: «За» – одноголосно.
20) Лисак Світлані Іванівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №98 для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
21) Копецькому Віктору Петровичу – площею 0,0025га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №381
для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
22) Стаднію Ігорю Володимировичу – площею 0,0030га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №353
для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
23) Хмаруку Миколі Трохимовичу – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 17, бокс
№190 для індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
24) Ковальку Анатолію Анатолійовичу – площею 0,0025га по вул. Р.Люксембург, 7-а для
індивідуального гаражного будівництва – відмовити в зв’язку з узаконенням гаража
Гудом В.О.;
Голосували: «За» – одноголосно.
25) Луцишеній Зінаїді Василівні – площею 0,0050га по вул. Заводській,27-б, бокс №1 для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
26) Токарчук Ларисі Фомічній – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, бос №66 для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: «За» – одноголосно.
27) Злотіному Олександру Борисовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,66-А, ряд 3,
бокс №7 для індивідуального гаражного будівництва.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення додаються.
5.2.2.СЛУХАЛИ: заяву гр. Малої Генефи Йосипівни про безкоштовну передачу в приватну
власність земельної ділянки площею 0,0590га по вул. Щорса,2/58 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських споруд.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на видачу Державного акта на право власності на земельну ділянку
площею 0,0590га по вул. Щорса,2/58 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських споруд на прізвище Мала Генефа Йосипівна.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.3. СЛУХАЛИ: заяву гр. Гудзя Вадима Миколайовича про продовження договору оренди землі.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Гудзю В.М. договір оренди земельної ділянки площею 0,0442га в
м.Бар по вул. Островського, 2/1 та договір оренди на земельну ділянку площею 0,0439га в м. Бар
по вул. Островського, 2/1 терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від
нормативної грошової оцінки.

Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.4. СЛУХАЛИ: заяву гр. Малої Наталі Володимирівни про внесення змін в рішення 7 сесії 6
скликання від 30.03.2011р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку»,
виключив з рішення її прізвище.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку», виключивши з рішення
прізвище Мала Наталя Володимирівна.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.5. СЛУХАЛИ: заяву гр. Бартащука Анатолія Францовича про виділення земельної ділянки для
будівництва стрілкового тиру розміром 11 х 6м для стрільби з пневматичної зброї.
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду дане питання, повернути на доопрацювання.
Голосували: «За» – одноголосно.
5.6. СЛУХАЛИ: заяву Оржеховської Ганни Степанівни про надання земельної ділянки в районі
річки Горпинка для городництва.
ВИРІШИЛИ: Відмовити до виготовлення Генерального плану міста.
Голосували: «За» – одноголосно.
5.7. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шпильовського Анатолія Владиславовича про безкоштовну передачу в
приватну власність земельної ділянки площею 1,2433га в районі хутора Котова для ведення
особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Відмовити до затвердження Генерального плану міста.
Голосували: «За» – одноголосно.
5.8. СЛУХАЛИ: клопотання СПД Чайки Віктора Юхимовича про надання дозволу на викуп
земельної ділянки площею 0,20га по вул. Пролетарській, 90 для обслуговування АЗС.
ВИРІШИЛИ: Відмовити до затвердження Генерального плану міста.
Голосували: «За» – одноголосно.
5.9. СЛУХАЛИ: заяву Мельник Оксани Михайлівни про затвердження експертної грошової
оцінки земельної ділянки по вул.В.Комарова,23 та надати дозвіл на її викуп.
ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в межах «червоної
лінії».
Голосували: «За» – одноголосно.
5.10. СЛУХАЛИ: заяву гр. Янковської Людмили Дмитрівни про внесення змін в рішення 19
(позачергової) сесії міської ради 4 скликання від 14.04.2003р. «Про надання земельної ділянки
для добудови до квартири гр. Янковській Л.Д.».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 19 (позачергової) сесії міської ради 4 скликання від
14.04.2003р. «Про надання земельної ділянки для добудови до квартири гр. Янковській Л.Д.», а
саме в пункт розміру добудови – замість «2.0 х 5.0м» рахувати «2.85 х 6.05м».
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.11. СЛУХАЛИ: заяву гр. Дяченка Олексія Миколайовича про внесення змін в рішення 7 сесії 6
скликання від 30.03.2011р. в пункт площі земельної ділянки по вул. Делімарського,66.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в п.2 та п.3 рішення 7 сесії міської ради 6 скликання від 30.03.2011р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Дяченку О.М.», а саме: «в т.ч.: 0,10га –
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
0,0067га – для ведення особистого селянського господарства».
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.

5.12. СЛУХАЛИ: лист ТОВ «Матеріальні ресурси» про відмову від земельних ділянок по вул.
Заводській,15.
ВИРІШИЛИ: Віднести земельні ділянки площею 45,3458га за №040710100004, площею 1,6356га
за №040710100007, площею 0,7268га за №040710100006 та площею 8,8156га за №040710100005,
які знаходяться в м. Бар по вул. Заводській, 15, до земель запасу міста земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.13. СЛУХАЛИ: звернення директора ТОВ «Барська швейна фабрика» Віннічука М.В. про
продовження договору оренди землі, відповідно до ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні».
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,8830га в м.Бар по вул. Бони
Сфорци, 8-Г терміном на 3 роки з встановленнями орендної плати в розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.14. СЛУХАЛИ: заяву Пилипенка В.В. про продовження дії договору оренди земельної ділянки
площею 57м2 для обслуговування двох зблокованих МАФ по вул. Островського, 2/1.
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0057га в м. Бар по вул.
Острвоськог,2/1 для обслуговування двох зблокованих МАФ терміном на 3 роки з встановленням
орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.15. СЛУХАЛИ: заяву Коржос Світлани Іванівни про затвердження звіту про експертну грошову
оцінки земельної ділянки площею 0,0019га по вул. Пролетарська,16 та надати дозвіл на викуп.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку в сумі 2280 грн. площею 19м2 в м.
Бар по вул. Пролетарській,16 та надати дозвіл на викуп земельної ділянки.
Голосували: «За» – 23чол., проти – 0чол., утримались – 1чол. Рішення додається.
5.16. СЛУХАЛИ протест прокурора на рішення 7 сесії міської ради 6 скликання від 30.03.2011р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Любарському В.М.».
ВИРІШИЛИ:
1. Протест прокурора Барського району № 73-1278 вих.11 від 07.06.2011р. на рішення 7 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 30 березня 2011р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності
на земельну ділянку гр.Любарському В.М.» задовольнити.
2. Скасувати рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30 березня 2011р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр.Любарському В.М.».
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
5.17. СЛУХАЛИ: звернення гр. Лук’янова Григорія Михайловича про надання земельної
ділянки в оренду та встановлення ставки орендної плати за земельну ділянку площею 0,1495га
по вул. Плотинній в розмірі 3%.
ВИРІШИЛИ: Надати ФОП Лук’янову Григорію Михайловичу земельну ділянку площею
0,1495га в м. Бар по вул. Плотинній на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для
обслуговування торгівельного павільйону. Встановити ФОП Лук’янову Г.М. ставку орендної
плати за земельну ділянку в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ФОП Лук’янову Г.М. в місячний термін укласти з Барською міською радою договір оренди
земельної ділянки.
Голосували: «За» – 22чол., проти – 0 чол., утримались – 2 чол. Рішення додається.

5.18. СЛУХАЛИ: заяву Маршука Олексія Михайловича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди
земельної ділянки по вул. Заводська, 10-А.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право оренди на земельну ділянку в м. Бар по вул. Заводській, 10-А площею
0,3809га для обслуговування нерухомого майна.
2) Надати земельну ділянку площею 0,3809га в м. Бар по вул. Заводській, 10-А на умовах
оренди терміном на 3 роки.
3) Ставку орендної плати встановити в розмірі:
- 3% від нормативної грошової оцінки на земельну ділянку площею 0,2736га, вільну
від забудови;
- 12% від нормативної грошової оцінки на земельну ділянку площею 0,1073га під
забудовою.
Голосували: «За» – 20чол., проти – 2 чол., утримались – 2 чол. Рішення додається.
5.19. СЛУХАЛИ: заяву Сердюка Миколи Івановича про непоновлення договору оренди землі по
вул. Пролетарська, 39-Н.
ВИРІШИЛИ: Надати земельну ділянку площею 434м2 в м.Бар по вул. Пролетарській, 39-Н на
умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від
нормативної грошової оцінки; земельну ділянку площею 566м2 - повернути в землі запасу міста.
Голосували: «За» – 22чол., проти – 0 чол., утримались – 2 чол. Рішення додається.
5.20. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. з інформацією щодо використання земельної ділянки
по вул. М.Кривоноса, 76 ВКЦ «Декор» без належних правових підстав.
ВИРІШИЛИ:
1) Скасувати рішення 41 сесії Барської міської ради 5 скликання від 07.08.2009р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право користування земельною ділянкою підприємству «Декор».
2) 2) Надати ВКЦ «Декор» земельну ділянку площею 0,0532га в м. Бар по вул. М.Кривоноса,
76, в т.ч.: 0,0314га - під будівлями, 0,0218га – під проїздами, проходами та площадками, на
умовах оренди терміном на 3 (три) роки для обслуговування нежитлових будівель і споруд з
встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
3) Земельну ділянку, вільну від забудови, площею 0,7768га, що знаходиться в м. Бар по вул.
М.Кривоноса, 76, передати до земель запасу міста.
Голосували: «За» – 23чол., проти – 0 чол., утримались – 1 чол. Рішення додається.
5.21. СЛУХАЛИ: заяву гр. Папіжа Є.Г. про видачу дубліката Державного акта на право власності
на земельну ділянку, замість втраченого.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на видачу гр. Папіжу Євгену Григоровичу дубліката Державного
акта на право власності на земельну ділянку в м. Бар по пров. Коцюбинського, 17.
Голосували: «За» – одноголосно. Рішення додається.
ВИСТУПИЛИ:
Терлецький А.П. – голова постійної комісії Барської міської ради з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Він зачитав протокол комісії з пропозиціями щодо розгляду заяв, клопотань, що надійшли
на адресу Барської міської ради.
5.22. СЛУХАЛИ: заяву ПП Загродського Олега Цезаровича про надання дозволу на виготовлення
проектної документації на будівництво магазину «Майстер» по вул.. Островського, 7-а.
ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з тим, що дозвільні документи видавалися ПП Загродському
Олегу Цезаровичу на розташування малої архітектурної форми.

Голосували : «За» - 23, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1.
5.23. СЛУХАЛИ : Заяву гр. Нікуліної Л.М. про надання юридичної адреси гаража по вул.
Територія цукрового заводу, 40-а.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу гаражу гр. Нікуліної Л.М. – м.Бар, вул.Територія
цукрового заводу, 40-А, бокс №71, ряд Ж.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.24. СЛУХАЛИ: заяву гр. Бадіки Раїси Леонідівни про надання юридичної адреси гаражу згідно
свідоцтва про спадщину.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу гаражу гр. Бадіки Р.Л. – м. Бар, вул. М.Кривоноса,60,
бокс №39. КП БРБТІ внести зміни стосовно юридичної адреси гаража до відповідного реєстру.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.25. СЛУХАЛИ: заяву гр. Коваля Дмитра Миколайовича про надання юридичної адреси
житловому будинку.
ВИРІШИЛИ: Надати наступну юридичну адресу житловому будинку – м.Бар, вул.Святого
Миколая,13.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.26. СЛУХАЛИ: заяву Хорошуна Андрія Ярославовича про зміну юридичної адреси земельної
ділянки, яка розташована по вул. Новоселів,1.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу під будівництво житлового будинку – м.Бар,
вул.Новоселів,1-Б.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.27. СЛУХАЛИ: заяву Чорного Миколи Опанасовича про надання юридичної адреси гаражу по
вул. М.Кривоноса, 60, бокс №18, ряд 1.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу гаражу гр. Чорного М.О. – м.Бар, вул.М.Кривоноса, 66-а,
ряд 1, бокс №18.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.28. СЛУХАЛИ: заяву Войни Леоніда Миколайовича про надання юридичної адреси гаражу по
вул. М.Кривоноса,60.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу гаражу гр. Войни Л.М. – м.Бар, вул. М.Кривоноса, 60,
бокс №16, ряд А.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.29. СЛУХАЛИ: заяву Луцишеної Зінаїди Василівни про надання юридичної адреси гаражу по
вул. Заводській, 27.
ВИРІШИЛИ: Надати юридичну адресу гаражу гр. Луцищеної З.В. – вул. Заводська,27-б, бокс
№1.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.30. СЛУХАЛИ: заяву Герасимової Лариси Семенівни про затвердження містобудівного
обґрунтування з реконструкції квартири під магазин з продажу промислової групи товарів по
вул.Св.Миколая, 9 кв.1. ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівне обґрунтування «Реконструкція
квартири під магазин з продажу промислової групи товарів» по вул. Св.Миколая, 9 кв.1 в м. Бар
Вінницької області.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.31. СЛУХАЛИ: заяву гр. Смеречинського Андрія Миколайовича про затвердження
містобудівного обґрунтування з реконструкції квартири під магазин з продажу промислової
групи товарів по вул.Св.Миколая, 9 кв.3.

ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівне обґрунтування «Реконструкція квартири під магазин з
продажу промислової групи товарів» по вул. Св.Миколая, 9 кв.3 в м. Бар Вінницької області.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.32. СЛУХАЛИ: звернення директора КП «Барська районна аптека» Шмигельського І.С. про
затвердження містобудівного обґрунтування, містобудівні умови і обмеження забудови земельної
ділянки «Реконструкція частини приміщення Барської ЦРЛ під аптеку по вул. Р.Люксембург, 34
в м. Бар Вінницької області».
ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівне обґрунтування, умови і обмеження забудови земельної
ділянки «Реконструкція частини приміщень Барської ЦРЛ під аптеку по вул. Р.Люксембург, 34 в
м. Бар Вінницької області».
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.33. СЛУХАЛИ: заяву гр. Якубчика В.В. про надання приміщення боксу в оренду на території
ЗОШ №3 для стоянки автомобіля.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Якубчику В.В. на оренду приміщення боксу в м. Бар по вул.
Соборній, 20 (на території ЗОШ І-ІІІст. №3) для стоянки автомобіля терміном на 2 (два) роки.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.
5.34. СЛУХАЛИ: Розглянувши заяву Земської Л.В. про надання будь-якого приміщення в
оренду, які перебувають в комунальній власності для здійснення підприємницької діяльності.
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду сесії, повернути на доопрацювання.
Голосували : «ЗА»- одноголосно.
5.35. СЛУХАЛИ: звернення начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. про внесення змін в
додаток №1 рішення 7 сесії міської ради 6 скликання від 30.03.11р. щодо затвердження нових
орендних ставок в зв’язку з завищенням ставок на оренду нежитлових приміщень, які
знаходяться на балансі підприємства не в найкращому стані, а саме:
- надання юридичних консультацій – 12грн.;
- здійснення торгівлі – 12 грн.;
- громадські організації, які займаються підприємницькою діяльністю – 9 грн.;
- ремонт побутової техніки – 9 грн.
- розміщення офісів політичних партій – 9 грн.
- розміщення банків (ощадбанк) – 12 грн.
- бюро по приватизації – 8 грн.
- надання побутових послуг, послуг зв’язку, пошти – 9 грн.
- бібліотеки – 6 грн.,
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду сесії, залишити попередньо затверджені орендні ставки без змін.
Голосували : «ЗА»- одноголосно.
5.36. СЛУХАЛИ: клопотання голови районної ради Помилуйко О.І. про зменшення орендної
плати КУ «Барський районний трудовий архів» з 9грн. на 1грн. за 1м2.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного клопотання на наступну сесію в зв’язку з його
вивченням.
Голосували : «ЗА»- одноголосно.
5.37. СЛУХАЛИ: звернення директора ВФ ПАТ «Укрінбанк» про зменшення орендної плати за
приміщення по вул. Пролетарській,6.
ВИРІШИЛИ: Встановити ВФ ПАТ «Укрінбанк» ставку за оренду приміщення в м. Бар по вул.
Пролетарській, 6:
- площею 57,5м2 - в розмірі 35 грн. за 1м2;
- за площу загального користування, 22м2 – в розмірі 9 грн. за 1м2.
Голосували : «ЗА»- одноголосно. Рішення додається.

5.38. СЛУХАЛИ: клопотання начальника відділу освіти РДА Маліновського Ю.Л. про включення
до додатку №1 рішення 7 сесії 6 скликання від 30.03.2011р. щодо конкретизації нових видів
діяльності та встановлення ставок за оренду майна, що перебуває в комунальній власності міста
для розміщення: складу матеріалів , Барський районний трудових архів, агентства нерухомості
«Ваш дім» Барської районної спілки ветеранів війни в Афганістані, овочесховища, гаража для
ремонту автомобілів.
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду сесії дане клопотання, повернути на доопрацювання.
Голосували : «ЗА»- одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: « Про системні порушення вимог Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Регламенту роботи Барської міської ради шостого
скликання».
ВИСТУПИЛИ:
Левицький С.М.- голова фракції політичної партії « ВО «Батьківщина» у Барській міській
раді.
Він ознайомив присутніх із виявленими ним порушеннями Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Регламенту роботи Барської міської ради шостого
скликання».
( текст виступу додається).
Головуючий :
Я все ж таки не зрозумів, які пропозиції потрібно ставити на голосування ?
Левицький С.М.
1.Ввести посаду керуючого справами( секретаря ) виконкому міської ради, яку незаконно
обіймає секретар ради Кальман О.В.
2. Направити секретаря ради Кальмана О.В. на навчання для переймання досвіду роботи.
3. Зобов’язати секретаря ради Кальмана О.В. привести протоколи у відповідність до закону
про місцеве самоврядування та до Регламенту роботи міськради.
4. Міському голові організувати прийняття заліків у працівників апарату ради щодо знання
Регламенту роботи Барської міської ради шостого скликання.
Логінова Л.Г. – начальник відділу правового та соціального забезпечення апарату Барської
міської ради.
Яким документом передбачено організація заліків по Регламенту від працівників ради ?
Левицький С.М.
Це може бути рішення міської ради, яка створювала апарат ради і яка не повинна
допускати незнання вимог Регламенту роботи ради.
Головуючий: Просив Вас надати мені інформацію, Ви тримали її до останнього часу – і не
надали її.
Левицький С.М.: Тільки вчора ввечері відбулося засідання фракції.
Мандрика М.І. – депутат Барської міської ради.
Можливо, заліків і не потрібно. Але от райдержадміністрація несе відповідальність за
виконання виконавчими органами місцевих рад делегованих їм державою повноважень.
Для цього юридична служба РДА вивчає протоколи виконкомів місцевих рад. Але чомусь
міська рада ігнорує цю вимогу. Керуючий справами виконкому зобов’язаний надавати в
РДА протоколи засідань виконкому міськради.
Головуючий :
Я зрозумів, що в аналізі фактів зловживань владою чи корупційних дій з боку керівництва
міською радою нема.
Пропоную аналіз, зроблений депутатом Левицьким С.М., взяти до уваги, вивчити
викладені у ньому факти та пропозиції на постійних комісіях ради та розглянути на
наступній сесії.
СЛУХАЛИ : гр. Сапожніка І.Ф., який прибув на сесію.

Він просить дозволити йому приватизувати земельну ділянку під металевим гаражем , який
розташований біля будинку № 17 по вул.Соборній. Просить врахувати, що він чорнобилець,
інвалід 2-х групи, віддав всі свої сили державі. Він бажає приватизувати цю земельну
ділянку розміром 4х6 м. та продати разом із металевим гаражем. Раніше рішенням сесії
Барської міської ради йому було відмовлено у дозволі на приватизацію.
ВИСТУПИЛИ:
Логінова Л.Г.- начальник відділу правового та соціального забезпечення апарату Барської
міської ради.
Вона сказала, що правових підстав для надання дозволу Сапожніку І.Ф. на приватизацію
земельної ділянки під металевим гаражем немає. Потрібно відмовити у клопотанні.
Голосували : «ЗА»- 24, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши усне звернення гр.. Сапожніка І.Ф. про надання дозволу на приватизацію
земельної ділянки під металевим гаражем біля житлового будинку № 17 по вул..Соборній
Барська міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити гр. Сапожніку Івану Федоровичу у наданні дозволу на приватизацію земельної
ділянки під його металевим гаражем, що розташований біля буд.№ 17 по вул..Соборній у
зв’язку з тим, що металевий гараж там розташований тимчасово.
7. СЛУХАЛИ: « Про визнання такими, що втратили чинність деякі регуляторні акти
Барської міської ради»
ВИСТУПИЛИ:
Логінова Л.Г.- начальник відділу правового та соціального забезпечення апарату Барської
міської ради.
Вона повідомила, що згідно порядку прискореного перегляду регуляторних актів, виявлені
акти, що вже втратили свою чинність. Тому потрібно прийняти на сесії відповідне рішення.
Голосували : «ЗА»- 24, «Проти» - немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, наступні акти міської ради:
- Положення про збір за паркування автотранспорту (рішення 7 сесії Барської міської ради
5 скликання від 15.08.2006р.);
- Положення про механізм створення та порядок сплати податку з реклами (рішення 8 сесії
Барської міської ради 5 скликання від 10.10.2006р.);
- Положення про ринковий збір в м. Бар (рішення 10 сесії Барської міської ради 2 скликання
від 20.12.2008р.);
- Положення про встановлення плати за одноразову торгівлю (рішення виконкому Барської
міської ради № 204 від 05.06.2009р.);
2. Зазначену інформацію оприлюднити в інтернеті на офіційному сайті Барської міської ради
та опублікувати в газеті „Барчани”. Рішення додається.
8. СЛУХАЛИ: « Про створення тимчасової контрольної комісії Барської міської ради з
питань забезпечення збереження місць поховань на території міської ради»
ВИСТУПИЛИ:
Левицький С.М.- голова фракції політичної партії «ВО «Батьківщина» у Барській міській
раді.
Він повідомив, що так звані «єврейські» кладовища : братська могила біля хут. Котова та
кладовище в кінці вул. Островського до цих пір не стоять на балансі Барського комбінату
комунальних підприємств, як спеціалізованого підприємства, що опікується місцями
поховань на території міста. Це є порушенням закону « Про поховання та похоронну
справу». Тому пропоную затвердити склад тимчасової контрольної комісії міської ради, яка
б вивчила це питання та надала свої пропозиції на наступну сесію міської ради.
Кальман О.В. – секретар Барської міської ради.

Він сказав, що братська могила біля хут. Котова розташована не в межах м.Бар.
Голосували : «ЗА» - 24, «ПРОТИ» - немає, «Утрималися» - немає.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши пропозицію фракції політичної партії «ВО «Батьківщина», з метою
дотримання Закону України « Про поховання та похоронну справу», наказу
Держитлокомунгоспу України № 193 від 19.01.2003 року, зареєстрованого у Мінюсті
України за № 1113/9712 від 08.09.2004 року « Порядок утримання кладовищ та інших місць
поховань» на підставі статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Барська міська рада ВИРІШИЛА:
1.Обрати тимчасову контрольну комісію Барської міської ради з питань забезпечення
збереження місць поховань на території Барської міської ради у складі :
Голова комісії : ЛЕВИЦЬКИЙ С.М., депутат Барської міської ради, голова постійної комісії
Барської міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, регламенту та відзначення нагородами.
Члени комісії :
- ХОДА Євген Григорович, депутат Барської міської ради, голова постійної комісії Барської
міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестицій.
- ЮР’ЄВ Олександр Сергійович, депутат Барської міської ради, член постійної комісії
Барської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
2. Дозволити голові тимчасової контрольної комісії ( Левицький С.М.) для виконання
завдання Барської міської ради залучати для участі в роботі комісії відповідних спеціалістів,
експертів, інших осіб.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії діють до моменту прийняття Барською
міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
ГОЛОВУЮЧИЙ.
Шановні депутати ! Порядок денний 11 сесії Барської міської ради 6 скликання вичерпаний.
Є пропозиція закрити сесію. Хто за це, прошу голосувати.
Голосували : «ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Одинадцяту сесію Барської міської ради шостого скликання закрити.

БАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ЧЛЕН СЕКРЕТАРІАТУ СЕСІЇ

ДЗІСЬ О.І.
ЛЕВИЦЬКИЙ С.М.

