УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області

ПРОТОКОЛ
18(позачергова) сесія

6 скликання

31.01.2012р.

Початок сесії: 14.00 год. 08 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 30 хв.
Місце проведення: актова зала КП «Барводоканал»
Всього депутатів ради – 30 чол.
Присутніх депутатів на сесії – 22 чол.
Відсутні депутати: Досій С.В., Загорулько Л.Л., Мартинович Н.Ф, Нівельська О.Я.,
Савосіна С.Ю., Ставнюк І.М., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.
Запрошені: начальники комунальних підприємств Сабайдаш В.І., Крикливий Є.Л.,
Гавришко В.М., головний бухгалтер КВУ ВКГ "Барводоканал" Моспан Л.Д., начальники
відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації.
Присутні: начальники комунальних підприємств Сабайдаш В.І., Крикливий Є.Л.,
Гавришко В.М., головний бухгалтер КВУ ВКГ "Барводоканал" Моспан Л.Д., начальники
відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації.
Головуючий на сесії: міський голова О.І.Дзісь.
Головуючий: Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне
засідання 18(позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим.
Пропоную працювати дві години без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 18(позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України .
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 18(позачергової) сесії міської ради 6
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 – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 18(позачергової) сесії Барської
міської ради у кількості одного депутата.
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Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Педос Г.В.. Чи будуть
інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати
депутата Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 18(позачергової)
сесії Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
Головуючий оголошує порядок денний:
1.

Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення Барського комунального
виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства "Барводоканал".
/заступник міського голови Гвоздяр Ю.В./

2.

Про розподіл вільного залишку бюджетних коштів. /начальник фінансово –
господарського відділу, головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф./

3.

Про звільнення від батьківської плати.
/начальник фінансово - господарського
відділу, головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф./

4.

Про надання допомоги на поховання. /начальник фінансово - господарського відділу,
головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф./

5.

Про перегляд рішення виконавчого комітету № 525 від 01.11.2011 р. «Про надання
згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста житлового
будинку № 12 по вул. Пролетарській в м.Бар».
/секретар міської ради Кальман О.В./

6.

Про передачу ставів для використання в якості технічних комунальному підприємству
«Барводоканал». /заступник міського голови Гвоздяр Ю.В./

7.

Про надання дозволу Відділу освіти Барської РДА на передачу в оренду приміщень
Барської ЗОШ № 3». /заступник міського голови Гвоздяр Ю.В./

8.

Про зменшення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок ТОВ «Матеріальні
ресурси». /заступник міського голови Гвоздяр Ю.В./

9.

Про оптимізацію роботи міських комунальних підприємств КП «Бар-благоустрій», КП
«Барський комбінат комунальних підприємств» та передачу активів». /заступник
міського голови Зеленська З.М., заступник міського голови Гвоздяр Ю.В./

10. Про внесення змін до статутів комунальних підприємств Барської міської ради».
/юрист міської ради Орищук С.Ю./
11. Про прийняття в комунальну власність квартири Барського УВП УТОС».
/ юрист міської ради Орищук С.Ю./
12. Про звільнення приміщень відділом освіти Барської РДА».
/ юрист міської ради Орищук С.Ю./
13. Різне.
Обговорення питань порядку денного:
1.

Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення Барського
комунального
виробничого
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства "Барводоканал".
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. з інформацією, що тарифи,
якими ми користувалися розглядалися три роки тому. В 2010 -2011 роках керівництво
КВУ ВКГ "Барводоканал" неодноразово зверталося з питанням про підняття тарифів.
Проте через вибори і намагання використати всі свої існуючі можливості було
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відмовлено і піднятті тарифів. КВУ ВКГ "Барводоканал" за два роки отримало більше
одного мільйона збитків. Якщо не підняти тарифи, то міська рада повинна
компенсувати міжтарифні розриви. Коштів таких немає в міському бюджеті. Ми п’ємо
одну з найкращих вод області, яка нічим не відрізняється від тієї мінеральної води, яка
продається у магазинах.
Депутат Цицюрський Л.Л.: Я вважаю, що потрібно підняти вартість води хоча б на
30, не на 67 відсотків. Я не можу точно прорахувати, але прошу пояснити чому так
сталося.
Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: Леонід Леонідович, ви є членом
бюджетної комісії. Не зрозуміло чому ви були відсутні на комісії, хоча були
повідомлені особисто, мали вивчити це питання і доповісти депутатам. А ви робите
навпаки і не шануєте час депутатів.
Депутат Хода Є.Г.: вчора ці питання ми розглядали на засіданні бюджетної комісії,
на якій були присутні і жителі міста. В основному зверталися, щоб створити комісію
по перевірці роботи ресторанів, кафе, саун та інших споживачів. Питання води
надзвичайно серйозне, і рішення маємо прийняти виважене.
Депутат Щепковський В.М.: після засідання комісії вчора я порахував, а як
змінилась ситуація останній час після підняття тарифів на воду. Якщо взяти основні
чотири складових, то підвищення тарифів мало бути більше 170 відсотків, якщо зі
складових вилучити газ, то слід підвищити тарифи на 87%. Ми не можемо допустити,
щоб воду подавали почасово. Заощаджені 20-30 грн. кожної квартири, обернуться
тисячами споживачам, які змушені будуть ремонтувати пральні машини, газові
колонки, котли, промивати водопровідні та каналізаційні труби.
Депутат Кирилюк Л.О.: подача води для міста – це серйозна справа. Але я
розмовляла з сусідами, які обурені новими тарифами. Ми повинні зробити, щоб і
надалі було добре і споживачам, і водоканалу. Пропоную ще раз економічно
обрахувати нові тарифи, доцільність їх підняття, можливо слід тільни на 30% підняти
воду, а далі будемо думати.
Головний бухгалтер КВУ ВКГ "Барводоканал" Моспан Л.Д.: підняття тарифів є
економічно обґрунтованим, обґрунтування затверджено держстандартом. Ми не
можемо підвищувати тарифи щомісячно. Підприємство повинно розвиватись,
ремонтувати мережі і обновлювати основні засоби. За минулий рік наші збитки
склали 600 тис.грн.
Депутат Левицький С.М.: підприємство слід підтримати. Через старі труби часто
виникають аварії. Ми п’ємо саму чисту воду в області. В мене є пропозиція звернутись
до національної комісії, яка регулює послуги, щоб цьому підприємству зменшити
плату за електроенергію, чи надати інші пільги на податки.
Головуючий: у нас не було проблем із водопостачанням, як в інших регіонах. По
комбінату комунальних підприємств є проблеми, тепломережа має більше 1 млн.боргу
за газ і не зрозуміли як буде працювати підприємство надалі. Тому враховуючи, що
водоканал є стратегічним об’єктом, прошу підтримати рішення виконкому про
створення комісію для моніторингу використання води. Комісія повинна ще раз
перевірити як економічну службу водоканалу, так і споживачів, особливо на
«Золотому кільці». В комісію включити депутатів та представників водоканалу,
кожний по своєму округу. КВУ ВКГ "Барводоканал" повідомляти міську ради коли
будуть проводитись перевірки, міська рада залучатиме до перевірки депутатів по
відповідним округам.
Начальник КВУ ВКГ "Барводоканал" Сабайдаш В.І.: якщо не підвищувати
тарифи, виникає загроза роботи підприємства. Ми не можемо ремонтувати
трубопроводи, замінювати електричні мотори та ін.
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Депутат Мандрика М.І.: я розумію, що є проблеми з обліком води, яку споживають, і
в основному підприємці. Я розумію, що до контролю слід залучити і депутатів міської
ради. Але в мене є запитання до Сабайдаша В.І. чи всі резерви вичерпані самим
водоканалом і працівниками, яким доручено контроль. І ніхто краще за вас не може
вирішити цю проблему. Можна сісти коло контролера і все визначити самим.
Головуючий: Виносить на голосування питання про створення тимчасової
депутатської комісії для моніторингу використання води.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1. Створити тимчасову комісію з питань моніторингу та законності
використання води у складі представників КВУ ВКГ «Барводоканал» та депутатів по
виборчих округах.
2. Основними завданнями тимчасової комісії з питань моніторингу та законності
використання води є:
2.1. Вивчити питання законності використання води на території м. Бар.
2.2. Зняти соціальну напругу серед мешканців м. Бар.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Гвоздяра Ю.В.
Депутат Левицький С.М.: пропоную звернутись до національної комісії, яка регулює
послуги, щоб цьому підприємству зменшити плату за електроенергію, чи надати інші
пільги на податки.
Головуючий: Виносить на голосування пропозицію депутата Левицького С.М.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: КВУ ВКГ "Барводоканал" звернутись до національної комісії, яка
регулює послуги, щоб підприємству зменшити плату за електроенергію, надати інші
пільги на податки.
2.

Про розподіл вільного залишку бюджетних коштів.
СЛУХАЛИ: начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера
міської ради Гаджалову М.Ф. з інформацією про розподіл вільного залишку
бюджетних коштів.
Депутат Степанківський М.О. просить пояснити як розподілили депутатські
надходження.
Головуючий: напишіть депутатський запит і вам буде надана відповідь
в
п’ятиденний термін. Прошу проголосувати за розподіл вільного залишку бюджетних
коштів.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: затвердити розподіл вільного залишку бюджетних коштів наступним
чином:
1).Збільшити видатки загального фонду за рахунок вільного залишку, що склався
станом на 01.01 .2012р.
По КФК 120201 «Періодичні видання» по КЕКВ 1310 «Субвенції та поточні
трансферти підприємствам (установа, організаціям) редакції газети «Барчани» в
сумі 10000,00 грн.
2).Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що склався
станом на 01.01.2012р.:
По КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 1134 «Оплата послуг»
в сумі 63000,00 грн.( на ремонт приміщень Барської міської ради).
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3.

Про звільнення від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах
міста.
СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера
Гаджалову М.Ф., про звільнення від плати або зменшення розміру плати за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Звільнити з 01.02.2012р. Нагаєвську Інну Миколаївну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – донька Нагаєвська
Маргарита, як багатодітну сім’ю.
3.2.Звільнити з 01.02.2012р. Ковальчук Любов Федорівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Ковальчук Ілья,
донька Ковальчук Маргарита, як багатодітну сім’ю.
3.3. Звільнити з 01.02.2012р. Підкругляк Аллу Василівну на 100% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син Мазур Володимир,
як малозабезпечену сім’ю.
3.4.Звільнити з 01.02.2012р. Коновалюк Ольгу Василівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Коновалюк Назар ,
як багатодітну сім’ю.
3.5.Звільнити з 01.02.2012р. Саврацьку Олену Юріївну на 100% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – син Саврацький Євген,
в дошкільному навчальному закладі №1 – донька Саврацька Марія , як
малозабезпечену сім’ю.
3.6.Звільнити з 01.01.2012р. Якіну Аллу Василівну на 100% від плати за харчування
дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Якін Владислав , як потерпілу
сім’ю в наслідок аварії на ЧАЕС.
3.7. Звільнити з 01.02.2012р. Важеніну Анелю Леонардівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – донька Важеніна
Анна , як багатодітну сім’ю.
3.8.Звільнити з 01.02.2012р. Шмигельську Наталію Олександрівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Шмигельський
Петро, донька Шмигельська Тамара , як багатодітну сім’ю.

4.

Про надання допомоги на поховання.
СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера
Гаджалову М.Ф. про надання допомоги на поховання.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ: Виплатити:
4.1. Гр.Назар Юрію Богдановичу допомогу на поховання брата Водзяновського
Анатолія Анатолійовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
4.2. Гр.Свертух Тетяні Анатоліївні допомогу на поховання новонародженої дитини
Свернух Дарини Андріївни в розмірі 500 грн.
4.3.Гр.Корнійчук Світлані Леонтіївні допомогу на поховання чоловіка Черкес
Володимира Вікторовичав розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
4.4.Гр.Краєвському
Володимиру Петровичу допомогу на поховання
сина
Краєвського Сергія Володимировича в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде
не працював.
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5.

Про внесення змін в міський бюджет.
СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера
Гаджалову М.Ф. про внесення змін в міський бюджет
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ: По загальному фонду:
По КФК 100203 «Благоустрій міст» по КЕКВ 1310 «Поточні трансферти
підприємствам, установам, організаціям» перенести асигнування в сумі 55000,00 грн. з
грудня місяця на лютий місяць поточного року.

6.

Про перегляд рішення виконавчого комітету № 525 від 01.11.2011 р. «Про
надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади
міста житлового будинку № 12 по вул. Пролетарській в м.Бар».
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради, депутата Кальмана О.В. про перегляд рішення
виконавчого комітету № 525 від 01.11.2011 р. «Про надання згоди на прийняття в
комунальну власність територіальної громади міста житлового будинку № 12 по вул.
Пролетарській в м.Бар».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення виконавчого комітету № 525 від 01.11.2011року
«Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади
міста житлового будинку № 12 по вул. Пролетарській в м. Бар».

7.

Про передачу ставів для використання в якості технічних комунальному
підприємству «Барводоканал».
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про передачу ставів в
користування Барському КВУ ВКГ «Барводоканал»
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: З метою раціонального використання вод та відтворення водних
ресурсів на території міста Бар, забезпечення належної якості води, що постачається
Барським КВУ ВКГ «Барводоканал», враховуючи звернення підприємства від
23.01.2012р. вих.. № 35, керуючись ст.ст. 10, 13, 29, 59 Водного кодексу України, ст.ст.
26, 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» погодити передачу
двох ставів, що знаходяться на території міста Бар, Вінницької області в урочищі
Котова, загальною площею 4,22 га та 1,24 га в користування Барському КВУ ВКГ
«Барводоканал» як технічних, для здійснення спеціального водокористування

8.

Про надання дозволу Відділу освіти Барської РДА на передачу в оренду
приміщень Барської ЗОШ № 3.
8.1. СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про надання дозволу на
оренду приміщення в Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 для проведення занять з вивчення
іноземних мов
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл відділу освіти Барської РДА для здачі в оренду
приміщення класної кімнати Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3, що
знаходиться за адресою м. Бар, вул. Соборна, 22, для проведення занять в позаурочний
час поглибленого вивчення іноземних мов Вінницькою філією комунального
позашкільного навчального закладу «Перші київські держані курси іноземних мов»
терміном на 2 роки.
8.2.СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про надання дозволу на
оренду приміщення в Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 для проведення релігійних служб.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу для здачі в оренду приміщення актової
зали Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3, що знаходиться за адресою м. Бар,
вул. Соборна, 22 для проведення релігійних служб церквою «Слово життя».
8.3.СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про надання дозволу
відділу освіти Барської РДА на поновлення договору оренди приміщення за адресою
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в м. Бар по вул. Гагаріна, 15
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл відділу освіти Барської РДА для поновлення договору
оренди приміщення від 01.05.2004року за адресою ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в м. Бар по вул.
Гагаріна, 15 терміном на 3 роки.
8.4.СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про надання дозволу на
поновлення договору оренди приміщення
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл відділу освіти Барської РДА для поновлення договору
оренди приміщення від 01.03.2004року за адресою НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназії в
м.Бар по вул. Пролетарській, 40 терміном на 3 роки.
9.

Про зменшення ставок орендної плати за оренду земельних ділянок ТОВ
«Матеріальні ресурси».
СЛУХАЛИ: Головуючого про зменшення ставок орендної плати за оренду
земельних ділянок ТОВ «Матеріальні ресурси».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від
30.03.2011р. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки», виклавши п.2 в
наступній редакції:
«Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки».

10. Про оптимізацію роботи міських комунальних підприємств КП «Барблагоустрій», КП «Барський комбінат комунальних підприємств» та передачу
активів».
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Зеленську З.М. з інформацією про рішення,
які прийняті попередніми сесіями, терміни передачі техніки з одного підприємства на
інше.
Депутат Мандрика М.І.: Я хотів би побачити Ваше бачення, а не інформацію. Це ми
робимо згідно Вашого плану. Які конкретні дії?
Начальник КП «Барський комбінат комунальних підприємств» Крикливий Є.Г.: Ми
більше 70 тис.грн. маємо надходжень, а витрати звичайно більші.
Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: Депутатів це не цікавить. З 1 січня
2011р по 1 січня 2012 р. підприємство спрацювало краще чи гірше? Чи відповідають
тарифи сучасності?
Начальник КП «Барський комбінат комунальних підприємств» Крикливий Є.Г.:
Так, ми спрацювали погано. Була реорганізація підприємств, і не було часу
перераховувати тарифи. Ми винні.
Головуючий: Ми заслуховували Вас на виконкомі, засіданні комісії, сесії міської ради
і поступили з Вами і заступником міського голови Зеленською з.М. досить м’яко, і я
вважаю, що роботу начальника КП «Барський комбінат комунальних підприємств»
Крикливого Є.Г. та заступника міського
голови Зеленської З.М. визначити
незадовільною.
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Депутат Савчук Ю.І. : як за цей час спрацювало КП «Бар-Благоустрій»?
Начальник КП «Бар-Благоустрій» Гавришко В.М.: початок нелегкий, роботу
починали з боргів, які зроблені на КПП. На сьогоднішній день КПП заборгувало 30
тис.грн. Велика проблема в розподілі техніки, в виділенні КПП нам вишки. Замість
оптимізації постійні склоки.
Головуючий: проблеми виникли щодо розподілу коштів, техніки та ін. Тому ми
винесли на розгляд засідання комісії щодо оптимізації роботи комунальних служб.
Депутат Терлецький А.П.: Чи є У КП «Бар-Благоустрій» розроблені тарифи, чи
отримали усі дозвола і як плануєте працювати?.
Головуючий: Я те саме хотів запитати у начальника КП «Барський комбінат
комунальних підприємств» Крикливого Є.Г., заступника міського голови Зеленської
З.М. та у Вас, депутат Терлецький А.П., адже ви також є головним інженером КП
«Барський комбінат комунальних підприємств». Що Ви особисто, як головний
інженер, щоб не допустити такого стану, як в попередній каденції, так і тепер? Всі
запитання до Крикливого Є.Л., Зеленської З.М. стосуються і Вас.
Депутат Мандрика М.І. Коли буде налагоджена робота підприємств, коли
підприємство вийде на нуль?
Депутат Степанківський М.О. : перекладати вину один на одного не потрібно, це
питання виникло не сьогодні, і його потрібно вирішити терміново.
Депутат Душкевич В.Г.:
професійно.

питання слушні, їх потрібно вирішувати терміново і

Головуючий: Пропоную вивчити питання тарифів та доповісти на наступній сесії.
Депутат Собчишен А.М.: необхідно скласти графік планового переходу майна з КП
«Барський комбінат комунальних підприємств» на КП «Бар-благоустрій»
Головуючий: Пропоную роботу начальника КП «Барський комбінат комунальних
підприємств» Крикливого Є.Г. та заступника міського голови Зеленської З.М. з
питань оптимізації роботи визнати незадовільною.
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про оптимізацію роботи
міських комунальних підприємств КП «Бар-благоустрій», КП «Барський комбінат
комунальних підприємств» та передачу активів.
Голосували: за – 19, проти -1,утримались – 3. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Визнати роботу начальника КП
«Барський комбінат комунальних
підприємств» Крикливого Є.Г. та заступника міського голови Зеленської З.М. з
питань оптимізації роботи міських комунальних підприємств КП «Бар-благоустрій»,
КП «Барський комбінат комунальних підприємств» та передачі активів незадовільною.
2).Передати житловий фонд з 1 березня 2012р. з балансу комунального
підприємства «Барський комбінат комунальних підприємств» Барської міської ради на
баланс комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської міської ради.
3).Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Бар-благоустрій», а
саме: а) п. 3.2. доповнити абзацами наступного змісту :
«- контроль за станом житлового фонду і організація планових, позапланових
оглядів жилих будинків;
- проведення робіт по підготовці житлового фонду до роботи в осінньозимовий період;
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- відбір об’єктів житлового фонду для капітального і поточного ремонтів і
забезпечення необхідної технічної документації для їх проведення;
- виконання будівельних, столярних, слюсарно-монтажних та зварювальних
робіт, ремонт і монтаж електроосвітлення, мурування, ремонт і очищення
опалювальних приладів, печей та димоходів, перевірка їх протипожежного стану
на договірних засадах»;
б) розділ 6 Статуту «Управління підприємством» доповнити пунктом
6.7. наступного змісту:
«6.7. Підприємство може створювати виробничі
структурні підрозділи
(виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо),
наділяти їх функціями, павами та обов’язками в межах власної компетенції,
розробляти та затверджувати положення про них за погодженням з Органом
управління майном.
Функціональні структурні підрозділи апарату управління підприємства
(управління, відділи, бюро, служби тощо) можуть створюватися за рішенням
Органу управління майном. Функції, права та обов'язки функціональних
структурних підрозділів апарату управління підприємства визначаються
положеннями про них, які затверджуються Органом управління майном.
4).У структурі комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської міської
ради утворити Управління житлового фонду як функціональний структурний
підрозділ апарату управління підприємством.
5).Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань соціально-економічного розвитку міста Гвоздяра Ю.В.
11. Про внесення змін до статутів комунальних підприємств Барської міської ради.
СЛУХАЛИ: юриста міської ради Орищука С.Ю. про внесення змін до статутів
комунальних підприємств Барської міської ради.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ:Доповнити статути комунальних підприємств «Бар-благоустрій»,
Барський ККП, «Бартеплокомуненерго», та «Барводоканал» пунктом 4.3. наступного
змісту:
«4.3. Підприємство може створювати бази персональних даних «Працівники» з метою
здійснення прав та виконання обов’язків у сфері трудових правовідносин відповідно
до закону», «Споживачі» з метою забезпечення якісного обліку кількості наданих
Підприємством послуг та правильності розрахунків за ними, та ін. при дотриманні
вимог законодавства про захист персональних даних».
12. Про прийняття в комунальну власність квартири Барського УВП УТОС.
СЛУХАЛИ: юриста міської ради Орищука С.Ю. про прийняття однокімнатної
квартири № 26 по вулиці Рози Люксембург, 60 в м. Бар в комунальну власність
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається
ВИРІШИЛИ:
1).Надати дозвіл на прийняття однокімнатної квартири № 26 по вул. Рози
Люксембург, буд.60 в місті Бар, Вінницької області загальною площею 26,7кв.м.,
житловою 14,7 кв.м., що придбана Барським УВП УТОС за Державною програмою
«Придбання житла для інвалідів по зору, які перебувають на квартирному обліку
на підприємствах Українського товариства сліпих» для інваліда ВВВ, інваліда І
групи по зору Миронка П.Н., 1937 р.н. та його дружини Миронюк Н.С., 1937 р.н. в
комунальну власність, на баланс КП «Бар-благоустрій».
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2).Створити комісію з передачі житла в складі:
Голови комісії – Гавришко В.М., директор КП «Бар-благоустрій»
Членів комісії: Левицький С.М., депутат Барської міської ради
Задорожнюк А.В., комендант гуртожитку УВП УТОС
Солтус Б.І., юрисконсульт УВП УТОС
Подельнюк О.М., архітектор міста Барської міської ради
13. Про звільнення приміщень відділом освіти Барської РДА.
СЛУХАЛИ: юриста міської ради Орищука С.Ю. про звільнення приміщення
відділом освіти Барської РДА за адресою вул. Пролетарська, 6 в м. Бар
Голосували: за – 22, проти -1,утримались - 0. Рішення додається
ВИРІШИЛИ:
1).Зобов’язати відділ освіти Барської РДА звільнити зайняті ним приміщення (кімнати
№ 2, 4, 5 ,6 , 7 за адресою вул. Пролетарська, 6 в м. Бар) та погасити борг за оренду
даних приміщень в добровільному порядку в строк до 29.02.2012року.
2).У разі невиконання вимог п.1 даного рішення в добровільному порядку, виконкому
Барської міської ради невідкладно вжити заходів по виселенню відділу освіти Барської
РДА та стягненню заборгованості за фактичний період оренди в порядку, визначеному
чинним законодавством України.
14. Різне
Депутат Степанківський М.О. просить звернути увагу комунальних служб міста на
те, що посипаються лиш центральні вулиці міста, потрібно також посипати і околиці
та чистити від снігу. Проінформуйте, чому немає кабельного телебачення?
Головуючий: ліцензію можемо взяти, але час ефіру ми не в змозі замовити.
Депутат Мандрика М.І. пропонує відновити роботу світлофору на перехресті вулиць
Пролетарська – Жовтневої Революції.
Депутати обговорюють питання про те, що громадяни приватних будинків не
оплачують вивезення сміття
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. пропонує, щоб кожен депутат на наступну
сесію приніс договір на вивезення сміття.
Головуючий повідомляє, що порядок денний 18(позачергової) сесії вичерпаний. Які
будуть зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити
роботу 18(позачергової) сесії міської ради від 31.01.2012р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 18(позачергової) сесії міської ради 6 скликання від
31.01.2012р.
Звучить Гімн України
Міський голова

О.І. Дзісь

Секретар сесії

Г.В. Педос
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