УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області

ПРОТОКОЛ
23(позачергова) сесія

6 скликання

12.06.2012р.

Початок сесії: 10 год. 03 хв.
Закінчення пленарного засідання: 11 год. 25 хв.
Місце проведення: мала зала Барської РДА.
Всього депутатів ради – 30 чол.
Присутні депутати на сесії: – 23 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Демченко О.П., Досій С.В.,
Педос Г.В., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.

Мартинович Н.Ф.,

Нівельська О.Я.,

Запрошені: головний спеціаліст КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»
Горячкин Володимир Васильович, начальник КП «Бар-благоустрій» Бартащук А.Ф., заст.
начальника КП «Бар-благоустрій» Крикливий Є.Л., начальники відділів апарату міської ради,
представники засобів масової інформації.
Присутні: головний спеціаліст КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»
Горячкин Володимир Васильович, начальник КП Бартащук А.Ф., заст. начальника КП «Барблагоустрій» Крикливий Є.Л., начальники відділів апарату міської ради, представники
засобів масової інформації.
Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І.
Головуючий: Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне
засідання 23 (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 23 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання
відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 23 (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 23 (позачергової) 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 до секретаріату сесії
обрати депутата Левицького С.М.
Голосували: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 23 (позачергової) сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Левицького Сергія Миколайовича.
Головуючий оголошує порядок денний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Доповідь представника КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
Про необхідність запуску станції сегрегації твердих побутових відходів та сортування
ТПВ.
Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р.
«Про міський бюджет на 2012 рік».
Про затвердження ставок місцевих податків та зборів на 2013 рік.
Про включення приміщень до Переліку об’єктів нерухомого майна, що підлягає
приватизації.
Про повторний розгляд рішення 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30 травня
2012 р. «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації на земельну
ділянку гр. Громову Віктору Івановичу».
Про прийняття в комунальну власність благодійної допомоги.
Про сервітутне землекористування.
Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в м.Бар
по вул. Жовтневої Революції,12.
Різне.

Депутат Хода Є.Г. пропонує першим розглянути питання Про внесення змін до рішення 17
сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про міський бюджет на 2012 рік»
другим - «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться
в м.Бар по вул. Жовтневої Революції,12».
Головуючий пропонує проголосувати за порядок денний в цілому зі змінами .
Голосували: за – одноголосно.
Вирішили: затвердити наступний порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р.
«Про міський бюджет на 2012 рік».
2. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в м.Бар
по вул. Жовтневої Революції,12.
3. Доповідь представника КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
4. Про необхідність запуску станції сегрегації твердих побутових відходів та сортування
ТПВ.
5. Про затвердження ставок місцевих податків та зборів на 2013 рік.
6. Про включення приміщень до Переліку об’єктів нерухомого майна, що підлягає
приватизації.
7. Про повторний розгляд рішення 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30 травня
2012 р. «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації на земельну
ділянку гр. Громову Віктору Івановичу».
8. Про прийняття в комунальну власність благодійної допомоги.
9. Про сервітутне землекористування.
10. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
1.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова даної комісії, депутат Хода Є.Г.
Слухали: про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від
13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік»
Депутат Савосіна С.Ю.: Чому ми передаємо 330 тис.грн.? І яка сума йде на ямковий
ремонт?
Заст.міського голови Гвоздяр Ю.В. надає відповідь.
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Депутат Цицюрський Л.Л.: Ми передаємо до обласного бюджету суму 330 тис.грн., то
нам дають 1 млн.грн.?
Депутат Щепковський В.М.: А що тут є незрозумілим? Від нас 330 тис.грн., від них 1
млн.грн.
Депутат Мандрика М.І. Це знову йде на центральні вулиці. А чому забувають про
ямковий ремонт на інших вулицях?
Прибула депутат Демченко О.П.
Присутні депутати на сесії: – 24 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Досій С.В.,
Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.

Мартинович Н.Ф.,

Нівельська О.Я.,

Педос Г.В.,

Головуючий ставить питання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік»» на голосування.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.По загальному фонду бюджету:
1.1. Збільшити видатки загального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом
на 01.01.2012р. по КФК 250404 « Інші видатки» по КЕКВ 1135 «Інші видатки» в сумі
7500,00 грн.(для сплати судових зборів за позовом Барської міської ради)
1.2. Збільшити видатки по 160101 «Землеустрій» по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім
комунальних)» по Барській міській раді в сумі 18000,00 грн. ( для здійснення робіт по
топографічній зйомці земельної ділянки під опалювальний пункт ДНЗ №8 , та 5-ти
поверхового 158-ми квартирного ж\б по вул..Р.Люксембург).
1.3. Перенести асигнування по КФК 250404 « Інші видатки» по КЕКВ 1134 «Оплата послуг
(крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 4000,00 грн. по КЕКВ 1135 «Інші
видатки» в сумі 4000,00 грн. на КФК 070101 по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 4000,00 грн.(для отримання дозвільних документів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення), по
КЕКВ: 1135 «Інші видатки» в сумі 4000,00 грн. (для сплати податку по забруднення
навколишнього природного середовища. )
2. По спеціальному фонду бюджету:
2.1.Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом
на 01.01.2012р. по КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 2410 «Капітальні
трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар благоустрій» в сумі 45900
грн.
2.2. Зняти видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ
2410 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Барблагоустрій» в сумі 330000,00 грн. та направити кошти на КФК 250380 „ Інша субвенція” по
коду економічної класифікації 2420 „Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів” в сумі 330000,00 грн. субвенція по спеціальному фонду для виконаня робіт по проекту
«Капітальний ремонт доріг по вулиці М.Кривоноса, Соборна, Гагаріна в м.Бар з улаштуванням
єдиного липневого водостоку» ( 2-га черга)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради.
2.

Слухали: депутата Ходу Є.Г. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що знаходиться в м.Бар по вул. Жовтневої Революції,12. Прошу плату
здійснювати на протязі 1 року.
Головуючий пропонує проголосувати за затвердження експертної оцінки.
Голосували: за – одноголосно.
Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І.: Згідно чинного законодавства при продажі землі
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перший платіж повинен бути не менше 50 відсотків.
Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г.: орендна плата платиться до останнього дня
надходження повної суми коштів за викуп земельної ділянки.
Депутат Хода Є.Г.: Ми будемо робити все, щоб заплатити всі кошти зразу, але все ж таки
пропоную, щоб термін платежу розділити на два рази на протязі одного року.
Головуючий: пропонує проголосувати, щоб термін платежу розділити на два рази на
протязі одного року.
Голосували: за – одноголосно.
Вирішили:
1.
Затвердити
звіт
про
експертну
грошову
оцінку
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул.
Жовтневої революції,12
2. Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 633744 грн.00 коп. (шістсот тридцять три
тисячі сімсот сорок чотири грн. 00 коп.) на підставі висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 12 квітня 2012 року № 309.
3. Продати ПАТ «Барський машинобудівний завод» земельну ділянку площею 1,923га за
633744 грн.00 коп. (шістсот тридцять три тисячі сімсот сорок чотири грн.. 00 коп.) на
підставі висновку
державної експертизи землевпорядної документації від 12 квітня
2012 року № 309 за
адресою: м. Бар, вул. Жовтневої революції,12.
4. Розірвати договір оренди земельної ділянки між Барською міською радою та ПАТ
«Барський машинобудівний завод»,укладений та зареєстрований 18.07.2011р.за №
052021014000967 після повної сплати вартості земельної ділянки.
5. Доручити міському голові Дзісю О.І. укласти від імені ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки площею 1,923га, що знаходиться за адресою: м.Бар, вул. Жовтневої
революції,12, зі сплатою 50% вартості земельної ділянки в сумі 316872 грн.00 коп.
(триста шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві грн.. 00 коп.) в десятиденний термін
після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, решту суми у розмірі
316872грн. 00коп.(триста шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 00 коп.) рівними
частками в термін до 31.12.2012 року з врахуванням коефіцієнту індексації за 2012рік.
6. Землевпорядній організації, що має ліцензію, відвести земельну ділянку в натурі,
видати Державний акт на право власності на землю після повної сплати вартості землі.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
3.

Слухали доповідь представника КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та
будівництву» Горячкина Володимира Васильовича: Ми фінансуємо в основному
селянське населення, а в місті – тільки квартири і комунальні установи. Кредит більше
п’яти тисяч страхується. Від міської ради потрібна тільки довідка форми №3. Кредити
виділяються на 3 роки, але обов’язковим є проект. Кредити на котли тільки вітчизняного
виробника.
Депутат Левицький С.М.: Я прошу Володимира Васильовича після сесії залишитись і
детально розповісти про умови кредиту.
Головуючий: Відповідальна особа по міській раді по даному питанню – заступник
міського голови Зеленська З.М.
Головуючий:
Слово
для
співдоповіді
надається
в.о.начальнику КП
ТМ
«Теплокомуненерго», депутату Телятнікову С.М.
Слухали: в.о.начальника КП ТМ «Теплокомуненерго», депутата Телятнікова С.М. з
пропозицією створити постійно діючу робочу комісію Барської міської ради з
оперативного вирішення питань переходу на автономне та індивідуальне опалення
споживачів теплової енергії
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити склад (додаток 1) та Положення (додаток 2) про постійно діючу
комісію Барської міської ради з оперативного вирішення питань переходу на автономне та
4

індивідуальне опалення споживачів теплової енергії.
Головуючий представляє керівника КП «Бар-благоустрій» Бартащука Анатолія
Францовича.
Депутат Мандрика М.І.: на скільки підписано контракт?
Головуючий: на три місяці.
Депутат Мандрика М.І. пропонує підписати контракт на один рік.
Голосували: за – одноголосно.
Вирішили: Підписати контракт з керівником КП «Бар-благоустрій» Бартащуком Анатолієм
Францовичем на один рік.
4.

Слухали заст.начальника КП «Бар-благоустрій» Крикливого Є.Л. Про необхідність
запуску станції сегрегації твердих побутових відходів та сортування ТПВ: Працівники
ПАТ «Барський машзавод» повністю налагодили закуплену в поляків станцію сегрегації і
вона сьогодні може працювати. Пропоную всім депутатам подивитись як працює станція.
Прошу винести на обговорення сесії міської ради і винести рішення про демонтаж
ритуальної площадки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
Вирішили : Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на демонтаж площадки для ритуальних
послуг.

5.

Слухали: Заступника міського голови Зеленську З.М. Про затвердження ставок
місцевих податків та зборів на 2013 рік. Пропоную затвердити проекти регуляторних
актів - рішень про встановлення ставок єдиного податку та ставок збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності на 2013 рік на території Барської міської ради.
Місяць надається на обговорення. Через місяць приймемо остаточне рішення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
Вирішили: 1.Прийняти за основу проекти регуляторних актів - рішень про встановлення
ставок єдиного податку та ставок збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності на 2013 рік на території Барської міської ради (проекти додаються).
2. Опублікувати зазначені проекти регуляторних актів в газеті «Барчани» та оприлюднити
на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
3. Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття регуляторного
акту винести проекти зазначених у п. 1 рішень на розгляд сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Зеленську З.М.

6.

Слухали: в.о.начальника КП ТМ «Теплокомуненерго», депутата Телятнікова С.М. Про
включення приміщень до Переліку об’єктів нерухомого майна, що підлягає
приватизації з пропозицією включити до об’єктів, що підлягають приватизації дві
бойлерних по вул.Грушевського3 та по вул.Соборна 23.
Виступили:
Депутат Степанківський М.О.: Ми багато продали, може краще ці приміщення здавати в
оренду.
Начальник ПСЗ Логінова Л.Г.: Ми є власниками приміщень по вул.Пролетарська. Це
бібліотека, пошта і за них платять 1 грн. за 1 кв.м. Врахуйте, що ми ще маємо замовляти
експертну оцінку. Вважаю, що такі об’єкти слід тільки продавати.
Депутат Кондратюк І.М. пропонує передати котельню по вул.Грушевського 3
педагогічному коледжу.
Головуючий: Від міста пропоную допомогти педагогічному коледжу земельною ділянкою
для будівництва котельні. Це біля готелю «Україна».
Депутат Загорулько Л.Л. запитала, що буде з котельнею по вул.Соборна 17.
Депутат Кондратюк І.М. пропонує продати дві котельні по вул.Соборна.
Голосували: «за»- 22, «проти»- 2, «утримались» – 1. Рішення додається.
Вирішили: Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2012 році:
- нежитлове приміщення бойлерної в м.Бар по вул.Соборна, 23 (група А);
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- нежитлове приміщення бойлерної в м.Бар по вул.М.Грушевського, 3 (група А);
- нежитлове приміщення «Станція тепловодопостачання» в м.Бар по вул.Соборна, 17А
(група А).
2.Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки даних
нежитлових приміщень.
7.

Слухали: начальника відділу ПСЗ Логінову Л.Г., яка повідомила про розпорядження
міського голови зупинити дію рішення 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30
травня 2012 р. «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації на земельну
ділянку гр. Громову Віктору Івановичу» і внести на повторний розгляд Барської міської
ради.
Головуючий ставить питання на голосування питання «Про надання дозволу на
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну
власність гр.Громову В.І.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
Вирішили: Надати гр. Громову Віктору Івановичу дозвіл на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність площею 0,0024 га в
м.Бар в дворі будинку №32 по вул. Пролетарська для індивідуального гаражного
будівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови.

8.1.

Слухали: начальника відділу ПСЗ Логінову Л.Г. «Про прийняття в комунальну
власність дитячого ігрового майданчика як благодійної допомоги від гр.Мацюк Н.В. »
Голосували: «за»- 24, «проти»- 1, «утримались» – 0. Рішення додається.
Вирішили: 1. Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Бар дитячий
ігровий майданчик як благодійну допомогу від гр. Мацюк Ніни Василівни.
2. КП «Бар-благоустрій» прийняти дитячий ігровий майданчик на баланс від гр. Мацюк
Н.В. у порядку, встановленому законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Гвоздяра Ю.В.

8.2.

Слухали: начальника відділу ПСЗ Логінову Л.Г. «Про прийняття в комунальну
власність дитячого ігрового майданчика як благодійної допомоги від гр.Орловського
С.М.»
Голосували: «за»- 24, «проти»- 1, «утримались» – 0. Рішення додається.
Вирішили: 1. Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Бар дитячий
ігровий майданчик як благодійну допомогу від гр. Орловського Семена Михайловича.
2.КП «Бар-благоустрій» прийняти дитячий ігровий майданчик на баланс від гр.
Орловського С.М. у порядку, встановленому законодавством.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Гвоздяра Ю.В.

9.

Слухали головного бухгалтера Гаджалову М.Ф. з пропозицією щодо внесення змін до
рішення про міський бюджет та направити 50000,00 грн. для співфінансування
Регіональної програми індивідуального житлового будівництва «Власний дім»,
спрямування коштів Барського міського бюджету на КО «Обласний фонд сприяння
інвестиціям та будівництву» для надання державного пільгового кредиту населенню міста..
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:

1.По загальному фонду бюджету:
1.1. Збільшити видатки загального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом
на 01.01.2012р., на КФК 250353 „Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що
не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" по КЕКВ 1320
„Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” в сумі 50000,00 грн.,
субвенція для співфінансування
Регіональної програми індивідуального житлового
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будівництва «Власний дім» , для спрямування коштів Барського міського бюджету на КО
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для надання державного пільгового
кредиту населенню міста.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради.
10.

Слухали: начальника відділу ПСЗ Логінову Л.Г. про сервітутне землекористування: В
міській раді часто виникають питання щодо надання земельних ділянок для різного роду
діяльності як тимчасово, так і постійно. На Ваш розгляд виноситься положення і типовий
договір і пропоную затвердити в тому варіанти, який Вам роздано.
Депутат Левицький С.М.: це стосується трансформаторів РЕМ?
Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г.: Так, стосується.
Голосували: «за»- одноголосно. Рішення додається.
Вирішили:

1. Встановити, що:
1.1. До «інших земельних сервітутів», передбачених пунктом з) ст. 99 Земельного
кодексу України, відносяться:
а) «право обмеженого використання чистини прибудинкової території», що
використовується при забороні законодавством поділу прибудинкових територій;
б) «право обмеженого використання частини основної земельної ділянки» при
недоцільності вилучення частини території у основного землекористувача;
1.2. Використання земель на умовах особистого сервітуту є платним: за фактичне
обмежене користування землями міської ради для експлуатації
лінійних
комунікацій, інших об’єктів технічної інфраструктури, для розміщення тимчасових
споруд, за використання прибудинкових територій , право на які не оформлено під
вбудованими та прибудованими приміщеннями і для розміщення гаражів, для
складування будівельних матеріалів і благоустрою, за короткострокове
використання земельних ділянок для городництва до їх забудови відповідно до
містобудівної документації;
1.3. Розмір плати за використання земель на умовах особистого сервітуту, зазначених у
пункті 1.2 цього рішення, встановлюється рішенням сесії міської ради «Про
встановлення розмірів орендної плати за землю» в залежності від функції
використання;
1.4. Розмір плати за сервітутне користування землями під лінійними комунікаціями та
об’єктами технічної інфраструктури встановлюється сесією міської ради при
затвердженні матеріалів інвентаризації цих земель;
1.5. Особистий сервітут оформляється у вигляді цивільно-правових актів-договорів
особистого сервітуту відповідно до типового договору;
1.6. Підставою для укладення договорів, зазначених у пункті 1.5. цього рішення, є
затверджена в установленому порядку технічна документація із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі Ґ(на місцевості):
- під лінійними комунікаціями – після завершення інвентаризації земель під
відповідними комунікаціями;
- безпосередньо під вбудованими приміщеннями – із встановленням обмеження на
використання земельної ділянки на рівні відповідного поверху, під прилягаючою
прибудинковою територією для обслуговування вбудованих приміщень – відповідно
до містобудівного обґрунтування.
1.7. Особистий сервітут може бути постійним у разі наявності у сервітуарія права
власності на об’єкт нерухомого майна, та строковим – у всіх інших випадках
2. Затвердити типовий договір особистого сервітуту (додаток 1).
3. Дозволити власникам вбудованих приміщень до укладення договорів, зазначених у
пункті 1.5. цього рішення, оформити реєстраційну картку кадастрового обліку
земельних ділянок та сплачувати плату за сервітутне використання земельної ділянки
під приміщеннями відповідно до їх загальної площі, зазначеної у технічному паспорті
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бюро технічної інвентаризації.
4. Встановити, що у випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється
особистий сервітут, надана у постійне користування чи в оренду, то укладення договору
про встановлення особистого сервітуту можливе виключно з письмової згоди
користувача чи орендаря земельної ділянки з обов’язковою державною реєстрацією
цього договору та внесенням відповідних змін до Поземельної книги. Прийняти до
уваги, що державна реєстрація договору особистого сервітуту в інших випадках не
передбачена.
5. Доручити відділу архітектури, будівництва та земельних відносин Барської міської ради
(Зубкова Н.І.) здійснювати облік укладених договорів, зазначених у пункті 1.5. цього
рішення.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Барської міської ради з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища ( Ставнюк І.М.).
11.

Різне
Депутат Мандрика М.І.: Що робиться по надходженню коштів і оренді по школах?
Депутат Загорулько Л.Л.: Що робиться по зверненнях громадян по підняттю тарифів на
утримання будинків.
Головуючий: На даний час проводиться перевірка КРУ і після закінчення перевірки ми
надамо Вам акт перевірки.
Депутат Степанківський М.О.: Що робиться по питанню земельної ділянки по
вул.Пролетарська 8.
Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г.: Цими питаннями займається прокуратура, і до
цього часу триває кримінальна справа.

Головуючий повідомляє, що порядок денний 23 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть
зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу
23(позачергової) сесії міської ради від 12.06.2012р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 23 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від
12.06.2012р.
Звучить Гімн України.
Головуючий

О.І. Дзісь

Секретар

С.М.Левицький
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