УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
35 сесія
18.01.2013р.

6 скликання

Початок сесії: 14.00 год. 00 хв.
Закінчення пленарного засідання: 15 год. 35 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 22 чол. та міський голова.
Відсутні депутати:
Демченко О.П., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кирилюк
Л.О., Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Нівельська О.Я., Шостаківський О.П.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів
масової інформації, начальники комунальних підприємств, Кононова Ірина
Миколаївна-начальник відділу охорони земель, біоресурсів, заповідної справи та
екологічної експертизи Держуправління охорони природи.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники комунальних підприємств, Кононова Ірина Миколаївнаначальник відділу охорони земель, біоресурсів, заповідної справи та екологічної
експертизи Держуправління охорони природи.
Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є
пропозиція пленарне засідання 35 сесії Барської міської ради 6 скликання
оголосити відкритим, пропонує працювати дві години без перерви та пропонує
проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 35 сесії Барської міської ради 6 скликання
відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 35 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 35 сесії Барської міської
ради у кількості одного депутата.
Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Педос Г.В.
Чи будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до
секретаріату сесії обрати депутата Педос Г.В.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 35 сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії. Немає?
Пропоную затвердити порядок денний сесії в цілому. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1. ««Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік» /Гаджалова
М.Ф./
2. «Про передачу автомобіля УАЗ з балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП
«Бар-благоустрій»» /Гвоздяр Ю.В./
3. «Про надання дозволу на актуалізацію існуючого генерального плану м.Бар до
введення в дію нового» /Зубкова Н.І./
4. «Про план роботи Барської міської ради на 2013 рік» /Левицький С.М./
5. «Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій» /
Хода Є.Г., Ставнюк І.М., /
6. «Різне»
Розгляд питань порядку денного:
Головуючий запропонував в першу чергу заслухати присутню на засіданні сесії
міської ради Кононову Ірину Миколаївну - начальника відділу охорони земель,
біоресурсів, заповідної справи та екологічної експертизи Держуправління
охорони природи з питання «Про затвердження Положення про гідрологічний
заказник місцевого значення «Барський» та надання охоронного зобов’язання
щодо забезпечення режиму його охорони та збереження».
СЛУХАЛИ:
Начальник відділу охорони земель, біоресурсів, заповідної справи та екологічної
експертизи Держуправління охорони природи Кононова І.М. повідомила, що
м.Бар – один з регіонів, що має схему екомережі і схеми повинні бути розроблені
міською радою. При розробці плану Генеральної забудови було розроблено зони
благоустрою, зелені зони. Ще в 2004 році планувалося створення такого об’єкту.
Він залишає за собою попередні особливості водокористування, накладаються
лише певні обмеження відповідно до мети, з якою створювався даний об’єкт.
Згідно закону, після створення такого об’єкту оформляється охоронне
зобов’язання, визначається особа, що несе відповідальність щодо дотримання
режиму охорони. Положення розробляється самим користувачем, але ми даємо
зразки, і ви можете дещо змінити, якщо це не суперечить чинному
законодавству. Проблемним є питання утримання рівня води, збереження
очеретів і білого латаття. Відповідно законодавства такі об’єкти не фінансуються,
фінансуються тільки національні парки. Бар – маленьке місто, і створення
гідрологічного заказника, можливо, потрібно винести на обговорення
громадськості, вивчити «за» і «проти»,
і тоді приймати рішення.
Наше
управління надало пропозиції на відділ економіки ОДА про фінансування таких
об’єктів, і там також пропонують створити заказник «Барський». Зняти статус
заповідного фонду набагато важче, ніж його створити. Ця процедура також
проходить через Міністерство екології. Також можна проводити додаткові
економічні і меліоративні заходи. По великому рахунку, на утримання цього
об’єкту не потрібно багато коштів. Так, уже заборонено спалювати очерет і
потрібно зберігати лілії.
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ВИСТУПИЛИ:
Депутат Кальман О.В. повідомив, що спалювання очеретів здійснюється на
Барській річці щорічно уже не одну сотню років. Територія велика, важко
виставити охорону.
Кононова І.М. надала інформацію, що законом заборонено спалювання і за це
накладатимуться штрафи на винних осіб.
Головуючий повідомив, що це і привернуло увагу членів постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. В Положенні також написано про охорону, і має бути не менше
восьми охоронників, а це з бюджету 20-25 тис.грн.
Кононова І.М. надала роз’яснення, що не передбачається створення окремого
підрозділу охорони. Кошти слід акумулювати на фондах, і можливі лише разові
виділення коштів на ті чи інші заходи.
Головуючий запитав щодо можливості виділення коштів з обласного бюджету
на покращення ситуації, що склалась на річці Рів, повідомив про проблеми зі
сплавами на річці.
Кононова І.М. надала відповідь, що закладена певна сума на 2013 рік. Але це не
дуже велика сума – близька 70 тис. грн. Можливе виділення коштів з обласного
бюджету лише на конкретний перелік робіт. Це може буди не на один рік, а може
на два роки.
Депутат Левицький С.М.: Яка охоронна зона Барського заказника?
Кононова І.М. відповіла, що охоронна зона встановлюється в Положенні. Ми не
встановлювали охоронну зону, але традиційно береться 10 м, в Положенні можна
встановити і 5 м. Зона може бути і вужче, і ширше, тому потрібне Положення. По
місту Бар є проблема розташування будинків близько річки. Це проблема людей,
тому слід шукати можливості, і зробити все людям, щоб вирішити цю проблему.
Слід зменшити прибережну смугу.
Депутат Щепковський В.М. зауважив, що згідно Закону України р.Рів
відноситься до річок, де забудова не може бути ближче ніж 50 м.
Кононова І.М. повідомила, що в Законі є і те, що в межах населених пунктів
встановлюються окремі прибережні смуги і затверджуються органами місцевого
самоврядування.
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Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.
СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2012 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити виконання міського бюджету за 2012 року по доходах в
сумі 14 433 480 грн. і по видатках в сумі 13 767 688 грн., з перевищенням
доходів над видатками в сумі 665 792 грн.:
- по доходах загального фонду
10 440 001 грн.
- по доходах спеціального фонду
3 993 479
грн.
- по видатках загального фонду
10 596 911
грн.
- по видатках спеціального фонду
3 170 777
грн.
- з перевищенням видатків над доходами загального фонду
156 910
грн.
- з перевищенням доходів над видатками спеціального фонду
822 702
грн.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії 6
скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік»
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. В зв’язку з бюджетною заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2013р.
направити видатки
загального фонду за рахунок вільного залишку
на
01.01.2013р.. :
1.1 На КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» всього на суму 7813,00
грн. : по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
7070,00 грн.( папір, канцтовари, конверти, – 1350,00 грн.; бензин – 5000,00 грн.,
підписка періодичних видань – 720,00), по КЕКВ 2240 « Оплата послуг» в сумі
600,00 грн. ( телекомунікаційні послуги (оплата за телефон) – 600,00 грн.), по
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі – 143,00 грн.
1.2. На КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» всього на суму 3713,85 грн. по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3482,00 грн.
(миючі засоби) , по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 162,85 грн.
(телекомунікаційні послуги (оплата телефон)), по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі – 69,00 грн.
1.3. На КФК 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» на суму
1279,35 грн. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження».
1.4. На КФК «Інші культурно-освітні заклади та заходи» всього на суму 2718,00
грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (квіти,
сувеніри подарункові, канцтовари, корзина ритуальна).
1.5. На КФК 250404 «Інші видатки» на суму 6146,66 грн. по КЕКВ 2240 « Оплата
послуг»
( 146,66 грн. за державну реєстрацію витягу в БТІ , 6000,00 грн. за послуги по
ліквідації КП Барський міський ринок»).
1.6. На КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в сумі 1000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги
на лікування.
1.7. У зв’язку з недостатнім фінансування КП «Бар-благоустрій» направити кошти
з вільного залишку станом на 01.01.2013р. на КФК 100203 «Благоустрій міст» на
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 60000,00 грн.
2. В зв’язку з бюджетною заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2013р.
направити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку на
01.01.2013р.:
2.1. На КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети
,матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 315,75грн.( 106,00 грн. господарські
товари, 209,75 грн. - миючі засоби).
2.2. На КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового використання» в сумі 1960,00 грн.
( газонокосарка ДНЗ №2).
2.3. На КФК 150101 «Капітальні вкладення» по Барській міській раді на КЕКВ
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 380076,64 грн. (
оплата по
будівництві котельні на газовому паливі з її інженерним
забезпеченням опалення будівлі ДНЗ №8 по провул. Коцюбинського, 4, м.Бар, та
по будівництві котельні на газовому паливі для опалення адмінбудівлі по
вул.Пролетарська,6, м.Бар).
2.4. На КФК 150501 «Капітальні вкладення» по КП «Баркомунтепло» на КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі
109634,00 грн. (( оплата по будівництві котельні на газовому паливі з її
інженерним забезпеченням опалення будинку по вул. Р.Люксембург, 68, м.Бар. )
3. За рахунок вільного залишку спеціального фонду станом на 01.01.2013р.
направити видатки:
3.1. На КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання
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обладнання і предметів довгострокового використання» в сумі 70000,00 грн. для
придбання основних засобів для ДНЗ.
3.2. На КФК 150101 «Капітальні вкладення» по Барській міській раді на КЕКВ
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 343903 грн. для
завершення будівництва котельні на газовому паливі для опалення адмінбудівлі
по вул.Пролетарська,6, м.Бар
3.3. На КФК 150101 «Капітальні вкладення» КП «Баркомунтепло» на КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі
692400,00 грн. (для завершення будівництва котельні на газовому паливі з її
інженерним забезпеченням опалення будинку по вул. Р.Люксембург, 68, м.Бар. )
3.4. На КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар благоустрій» в
сумі 23700,00 грн. (для придбання коліс для автотранспорту - 17200,00 грн. та
газової установки для автомобіля – 6500,00 грн.).
3.5. На КФК 250324 «Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів» по Барській міській раді по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів» в сумі 100000,00 грн. Спрямування коштів з
міського до районного бюджету у вигляді субвенції на виконання інвестиційних
проектів.
4. Направити кошти вільного залишку спеціального фонду на КФК 170703
«Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
в сумі 35000,00 грн.
5. Збільшити доходи по коду 33010100 «Надходження від продажу землі» в сумі
1167,60 грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку
несільськогосподарського призначення, що передбачається для продажу та
направити на КФК 160101 «Землеустрій» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки
, окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних) програм» на
оплату експертної оцінки земельної ділянки.
6. В зв’язку зі зміною бюджетної класифікації видатків зняти видатки по КФК
240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по КП «Барблагоустрій» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) в сумі 26661,00 грн. відповідно направивши видатки на
КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного
середовища» по КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської
ради.
1.
3

СЛУХАЛИ: : Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.02.2013р.:
1) Гр. Христофор Христину Борисівну від плати за харчування дітей Христофора
Михайла Андрійовича, Христофор Марії Андріївни в ДНЗ №1 на 50% як
багатодітну сім’ю.
2) Гр. Назаревич Людмилу Анатоліївну від плати за харчування дитини Янкової
Меланії Олегівни в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю.
3) Гр. Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування дитини
Островіцького Івана Анатолійовича ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
4)
Гр. Данильченко Ольгу Миколаївну від плати за харчування дітей
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Данильченка Олексія Миколайовича, Данильченко Вероніки Миколаївни,
Данильченко Анастасії Миколаївни в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю.
5)
Гр. Хмельовську Тетяну Миколаївну від плати за харчування дитини
Хмельовської Аліни Анатоліївни в ДНЗ №8 на 100%, як постраждалу
внаслідок аварії на ЧАЕС.
6)
Гр. Собковську Альону Миколаївну від плати за харчування дитини
Собковського Назара Олександровича в ДНЗ №7 на 100% як малозабезпечену
сім’ю.
1.
4

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Виплатити:
1)
Гр. Кривцовій Ларисі Володимирівні допомогу на поховання
чоловіка Кривцова Олександра Миколайовича в розмірі 500 грн. , який на день
смерті ніде не працював.
2)
Гр. Зелінському Валерію Олександровичу допомогу на
поховання дружини Зелінської Ольги Павлівни в розмірі 500 грн., яка на день
смерті ніде не працювала.
3)
Гр. Каюді Віліну Івановичу допомогу на поховання сина Каюди
Юрія Віленовича в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде не працював.

1.
5

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на лікування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Виплатити:
1) Гр. Педос Ганні Василівні допомогу на лікування сина Педоса Р.М. в розмірі 500
грн.
2) Гр. Одарченку Анатолію Віталійовичу допомогу на лікування в розмірі 500 грн.

1.
6

СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Припинити право повного господарського відання комунальному підприємству
«Баркомунтепло» на нерухоме майно будівлю бойлерної загальною площею
277,7 м², розташованої в м. Бар, по вул. М.Грушевського, 3 (К. Маркса
(Дзержинського,14)).
2) Затвердити звіт про незалежну оцінку нежилого приміщення бойлерної
загальною площею 277,7 м², розташованого в м. Бар по вул. М. Грушевського, 3
зі стартовою ціною 459252грн. без ПДВ та провести її відчуження шляхом
продажу на аукціоні на підставі договору про проведення аукціону укладеного
з відповідної організацією.

1.
7

СЛУХАЛИ: звернення Барського гуманітарно - педагогічного коледжу
ім.Грушевського про надання в оренду приміщення бойлерної, що
знаходиться за адресою: в м.Бар, майдан Грушевського, 3.
ВИРІШИЛИ:питання зняти з розгляду, так як є рішення даної сесії (п.1.6
даного протоколу) про намір відчужити шляхом продажу на аукціоні нежилого
приміщення бойлерної , розташованого в м. Бар по вул. М. Грушевського, 3 та
невирішене питання щодо надання Вінницькою обласною радою територіальній
громаді м.Бар взамін зазначеного вище приміщення бойлерної іншого
альтернативного майна чи виділення коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.

1.
8

СЛУХАЛИ: звернення
відділу Держкомзему у Барському районі про
встановлення орендної плати за оренду приміщень.
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити ставку орендної плати за оренду приміщень комунальної власності
для відділу Держкомзему у Барському районі в розмірі 10грн. за 1 м. кв.
2) Відділу правового та соціального забезпечення Барської міської ради укласти
додаткові угоди з відділом Держкомзему у Барському районі з урахуванням
даного рішення.
1.
9

СЛУХАЛИ: заяви мешканців житлового будинку по вул. Заводська, 21 про
зняття з балансу КП «Барське будинкоуправління » двоквартирного
житлового будинку по вул. Заводська, 21 в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
Надати
дозвіл
комунальному
підприємству
«Барське
будинкоуправління» Барської міської ради на зняття з балансу підприємства
двоквартирного житлового будинку по вул. Заводська, 21 в м.Бар.

1. СЛУХАЛИ:
10 Депутат Ставнюк І.М. зачитав звернення Барської районної ради про
фінансування КУ «Барський районний трудовий архів» та підписання
договору щодо передачі коштів іншої субвенції між місцевими
бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів та звернув увагу
депутатів на те, що трудовим архівом користуються всі територіальні громади, у
тому числі і Барська міська рада. Запропонував зняти з розгляду, питання
вивчити додатково.
Головуючий погодився з депутатом Ставнюком І.М., що, можливо, міській раді
також потрібно сплачувати якійсь відсоток на утримання даного підприємства.
Запропонував доручити депутатам Мандриці М.І. та Ставнюку І.М. додатково
вивчити дане питання та доповісти на наступній сесії.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду. Доручити депутатам Мандриці М.І. та
Ставнюку І.М. додатково вивчити дане питання та доповісти на наступній сесії.
Голосували: за – одноголосно.
1. СЛУХАЛИ:
11 Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. проінформувала з
питання «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Барської міської ради 6 скликання на 2013 рік».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Барської міської ради 6 скликання на 2013 рік (додається).
2.

СЛУХАЛИ:
Головуючий проінформував з питання «Про передачу автомобіля УАЗ з
балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП «Бар-благоустрій»».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Передати з балансу КП «Баркомунтепло» Барської міської ради на баланс КП
«Бар - благоустрій» Барської міської ради автомобіль УАЗ 3303 бортовий
малотоннажний, реєстраційний № АВ 4117 ВО, 1995 року випуску, № шасі
кузова 2266906/4600, для використання його як автокатафалк.
2) КП «Баркомунтепло» Барської міської ради здійснити дії зі зняття з реєстрації
вищевказаного транспортного засобу у відповідних органах ДАІ.
3) КП «Бар – благоустрій» Барської міської ради здійснити дії з реєстрації
вищевказаного транспортного засобу у відповідних органах ДАІ.
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3.

СЛУХАЛИ:
Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. проінформувала з питання «Про надання
дозволу на актуалізацію існуючого генерального плану м.Бар до введення
в дію нового».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на актуалізацію існуючого генерального плану м.Бар,
затвердженого 14 сесією Барської міської ради 22 скликання від 16.02.1998р., до
вводу дії нового.

4.

СЛУХАЛИ:
Депутат Левицький С.М. проінформував з питання «Про план роботи Барської
міської ради на 2013 рік».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Барської міської ради 6 скликання на 2013
рік. (Згідно додатку).
Головуючий: По питаннях постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища інформує голова
комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк І.М. пропонує голосувати списком, щоб провести сесію в межах
регламенту.

5.1 СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із
.
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності
(оренди) на земельні ділянки.
ВИРІШИЛИ:
1. )Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право гр. --- на земельну ділянку (проект із
землеустрою щодо відведення гр. --- земельної ділянки) площею --- га в м. Бар
по вул. --- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд ( індивідуального гаражного будівництва, провадження
комерційної діяльності).
2.)Передати гр.--- безкоштовно в приватну власність (або в оренду) земельну
ділянку загальною площею --- га в м. Бар по вул. --- для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(індивідуального гаражного будівництва, провадження комерційної діяльності) за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3.)Видати гр. --- свідоцтво про право власності на нерухоме майно/ Державний
акт на право власності на земельну ділянку площею --- га в м. Бар по вул. --- для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (для індивідуального гаражного будівництва).
В приватну власність

1)

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд :
Гр. Глиняному Федору Івановичу – площею 0,1000 га по вул. Грушевського, 44;

2)

Гр. Костушевич Галині Миколаївні – площею 0,0620 га по вул. Суворова, 29;

3)

Гр.Гвоздяру Юрію Васильовичу – площею 0,0196 га по вул. Некрасова, 21, кв.1;
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4)

Гр.Павлін Катерині Анатоліївні – площею 0,0633 га по вул. Ватутіна, 8;

5)

Гр.Швецю Віталію Анатолійовичу – площею 0,0573 га по вул. Чернишевського,
5;

6)

Гр.Лотник Галині Михайлівні – площею 0,0282 га по вул. Заводська, 9;

7)

Гр. Онипку Миколі Валерійовичу – площею 0,0858 га по вул. Д.Нечая, 56;

8)

Гр. Христофор Альоні Володимирівні – площею 0,0500 га по вул. М.Кривоноса,
56;

9)

Гр. Переверзєву Сергію Володимировичу – площею 0,0435 га по вул. Енгельса,
44;

10
)

Гр. Гудзю Ігорю Івановичу – площею 0,0225 га по вул. Стельмаха ,2 , кв.2, в
т.ч. ділянка №1 – площею 0,0142 га, ділянка №2 – площею 0,0023 га, ділянка
№3 – площею 0,0011 га, ділянка №4 – площею 0,0049 га;

11
)

Гр. Мельник Ользі Володимирівні – площею 0,0900 га по вул. Територія
цукрового заводу, 31, кв.7, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0134 га, ділянка №2 –
площею 0,0026 га, ділянка №3 – площею 0,0367 га, ділянка №4 – площею
0,0373 га;

12
)

Гр. Казіку Олексію Францовичу – площею 0,0177 га по вул. М.Кривоноса, 2, в
т.ч. ділянка №1 – площею 0,0077 га, ділянка №2 – площею 0,0100 га;

13
)

Гр. Копитку Ігорю Вячеславовичу – площею 0,1260 га по вул. Я.Мудрого,10, в
т.ч. 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та 0,0260 га для ведення особистого
селянського господарства;
Скасувати рішення 21 сесії міської ради 6 скликання від 28.04.2012 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Копитка
І.В.».

Головуючий ставить на голосування питання 1-13 пункту 5.1.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
14
)

Для індивідуального гаражного будівництва :
Гр. Гарагоді Миколі Івановичу – площею 0,0030 га по вул. Кооперативна, 20 А,
бокс 15;

15
)

Гр. Вергелесу Василю Степановичу – площею 0,0023 га по вул. М.Кривоноса,
60, ряд В, бокс 36;

16
)

Гр. Заболотному Михайлу Миколайовичу – площею 0,0040 га по вул.
Ворошилова,15 А, бокс 1;

17
)

Проект із землеустрою
Гр. Кирилюк Любові Олексіївні – площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19
А, бокс 3;

Головуючий ставить на голосування питання 14-17 пункту 5.1.
9

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
5.2 Розглянувши заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в
.
приватну власність, керуючись ст.12, 118, 121,125, 126 ЗК України, ст. 25 „Про
землеустрій”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада
ВИРІШИЛА: Надати дозвіл гр. --- на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності
(оренди) на земельну ділянку орієнтовною площею --- га в м. Бар по вул. --- для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (для індивідуального гаражного будівництва, провадження комерційної
діяльності) наступним громадянам:
В приватну власність
Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1) Гр. Ковальчуку Євгену Володимировичу – орієнтовною площею 0,0056 га на мні Св.Миколая, 24;
2)

Гр. Бадіміній Антоніні Василівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
М.Туніка, 78;

3)

Гр. Брушнівській Надії Іванівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Островського, 35;

4)

Гр. Навроцькій Анні Сергіївні – орієнтовною площею 0,0350 га по вул.
Примакова, 15;

5)

Гр. Притуляку Віктору Васильовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Зарічна, 28;

6)

Гр. Качану Григорію Леонтійовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Юрія Телеги (Коцюбинського), 9;

7)

Для індивідуального гаражного будівництва
Гр. Малюгову Миколі Григоровичу - орієнтовною площею 0,0027 га по вул.
М.Кривоноса, 60 , бокс 101;

8)

Гр.гр. Нікуліній Лідії Миколаївні, Маніті Ларисі Миколаївні - орієнтовною
площею 0,0024 га по вул. Територія цукрового заводу, 40 А, ряд Ж, бокс 71 в
спільну сумісну власність;

9)

Гр. Ющик Ніні Кіндратівні
орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
М.Кривоноса, 60, ряд Д, бокс 12;
Скасувати рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р.
про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності гр. Слободянюка Леоніда
Олександровича на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га в м.Бар
по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, бокс 12, враховуючи ухвалу Барського
районного суду.

Головуючий ставить на голосування питання 1-9 пункту 5.2.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
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На умовах оренди
10 ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного
)
транспорту» Барській філії – орієнтовною площею 2,5400 га по вул.
Б.Хмельницького, 34, вул. Р. Люксембург, 5, вул. Заводська, 15 для
розміщення та експлуатації залізничних колій;
Відмовити у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою, щодо виділення земельних ділянок у постійне користування на
підставі пункту г) ст.92 Земельного Кодексу України.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
В постійне користування
11 Барській міжрайонній державній лабораторії ветеринарної медицини в
)
Барському районі – площею 1,2700 га по вул. М.Кривоноса, 72 для
обслуговування Барської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної
медицини;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5.3 СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва
.
житлових будинків та гаражів
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних
громадян:
1).
Ястремську Наталію Миколаївну для будівництва житлового будинку під №
718;
2).
Кучерука Миколу Миколайовича - для будівництва житлового будинку під №
719;
3).
Козака Ігоря Васильовича - для будівництва житлового будинку під № 720;
4).
Козака Дмитра Валерійовича - для будівництва житлового будинку під №
721;
5).
Пужаліну Галину Вікторівну – для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №52;
6).
Галущинського Олександра Григоровича – для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під №53;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5.
4.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Яковенко Майї Миколаївни про надання земельної ділянки
площею 0,8162 га в районі урочища «Цвинтар» в м.Бар для городництва на
умовах оренди.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Яковенко Майї Миколаївні земельну ділянку площею
0,8162 га в районі урочища «Цвинтар» в м.Бар для городництва на умовах оренди
терміном на 3 (три) роки за рахунок земель запасу з орендною платою в розмірі 5
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

5.5 Слухали: Заяву гр.гр. Гудзя Анатолія Олександровича, Гудзя Олександра
.
Олександровича про внесення змін до Рішення 21 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.04.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації
на земельну ділянку» гр.Гудзю А.О., а саме слова «Гудзю Анатолію
Олександровичу» замінити на слова «Гудзю Олександру Олександровичу».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 21 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 28.04.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну
ділянку» гр.Гудзю А.О., а саме слова «Гудзю Анатолію Олександровичу» замінити
на слова «Гудзю Олександру Олександровичу».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
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5.
6.

СЛУХАЛИ: Заяву гр. Зборовської Ірини Василівни про внесення змін до рішення 9
сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Зборовській І.В.», а саме слова
«для городництва» замінити словами «для ведення особистого селянського
господарства» та надати земельну ділянку в приватну власність.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Зборовській Ірині Василівні у внесенні змін до рішення
9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Зборовській І.В.» щодо заміни
слів «для городництва» на слова «для ведення особистого селянського
господарства» та у наданні земельної ділянки в приватну власність.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

5.
7.

Слухали: заяву гр. Мостового Руслана Степановича про надання дозволу на
відчуження частини земельної ділянки площею 0,0100 га в м.Бар. по вул.
Врублевського, 41 .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Мостовому Руслану Степановичу на відчуження
частини земельної ділянки площею 0,0100 га в м.Бар. по вул. Врублевського, 41 .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

5.
8.

Слухали: заяву гр.Гарник Наташі Анатоліївни про викуп земельної ділянки
площею 0,0614 га по вул. Пролетарська, 26/2 для провадження комерційної
діяльності.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
площею 0,0614 га по вул. Пролетарська, 26/2 в сумі 84058 грн. 00 коп. за
земельну ділянку для провадження комерційної діяльності (обслуговування
нежитлового приміщення «Магазин-кафе»). Продати гр.Гарник Н.А. земельну
ділянку площею 0,0614 га за 84058 грн. 00 коп. на підставі висновку державної
експертизи землевпорядної документації від 12 грудня 2012 року № 1352 за
адресою: м. Бар, вул. Пролетарська, 26/2 після повної сплати орендної плати за
2012 рік..
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

5.
9.

Слухали: заяву гр. Ковальова Ігоря Павловича про надання дозволу на викуп
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0034 га по
вул. Соборна, 24 Б для провадження комерційної діяльності (обслуговування
нежитлового приміщення «Магазин»).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0034 га по вул. Соборна, 24 Б для провадження
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Магазин»).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

5.
10
.

Слухали: заяву гр. Коваль Алли Петрівни про надання дозволу на викуп
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0026 га по
вул. Соборна, 32 Г для провадження комерційної діяльності (обслуговування
нежитлового приміщення «Магазин»).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0026 га по вул. Соборна, 32 Г для провадження
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Магазин»).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
Головуючий повідомив про продовження розгляду питання «Про затвердження
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5.

Положення про гідрологічний заказник місцевого значення «Барський» та
надання охоронного зобов’язання щодо забезпечення режиму його
охорони та збереження» згідно порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий зачитує охоронне зобов’язання та Положення, запропоноване до
підпису Державним управлінням охорони навколишнього середовища у
Вінницькій області (додається).
Депутат Левицький С.М.: Нам надано типове Положення. Пропоную розробити
Положення згідно нашого бачення даного питання, подати на узгодження
керівництву обласної екології, і тоді тільки виносити для затвердження на сесію
міської ради.
Депутат Хода Є.Г. зауважив, що депутатам слід знати, яку суму буде щорічно
виділено з обласного бюджету на утримання цього гідрологічного заказника.
Депутат Савчук Ю.І. повідомив, що орендує водний об’єкт на території сільської
ради. Якщо все робити законно
- потрібно надто багато дозволів. Після
узаконення будь – який громадський інспектор буде мати претензії до посадових
осіб, складати протоколи, штрафувати за відро сміття, зрублену вербу, вирвану
лілію і заставлять нас тримати охорону. Ми не зможемо закачати води в бочку
навіть для поливу доріг міста, проблеми будуть і в мешканців, які проживають
навколо річки. Це не під силу бюджету міста, району.
Депутат Левицький С.М. пропонує відтермінувати вирішення цього питання до
травня 2013р. Доручити виконавчому комітету опрацювати Положення «Про
гідрологічний заказник місцевого значення «Барський», нове охоронне
зобов’язання, подати на розгляд в Державне управління охорони навколишнього
середовища.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду. Доручити виконавчому комітету
додатково опрацювати Положення «Про гідрологічний заказник місцевого
значення «Барський», охоронне зобов’язання, подати на розгляд Державного
управління охорони навколишнього середовища у Вінницькій області, винести для
затвердження на сесію міської ради.
5.
12
.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил благоустрою території міста Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Затвердити «Правила благоустрою території міста Бар» (додаток
до рішення).
2). Визнати таким, що втратило чинність рішення 7 сесії Барської міської ради 6
скликання від 30.03.2011 року про «Правила благоустрою території м. Бар,
забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану», зі змінами та
доповненнями до них.

5.
13
.

СЛУХАЛИ:
Головуючий пропонує включити до порядку денного питання «Про ліквідацію
КП «Барський ККП»».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про ліквідацію КП
«Барський ККП».
СЛУХАЛИ:
Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. проінформувала з
питання «Про ліквідацію КП «Барський ККП»»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Ліквідувати комунальне підприємство «Барський комбінат комунальних
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підприємств» Барської міської ради.
2. Утворити ліквідаційну комісію у наступному складі:
Голова комісії: –– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Гвоздяр Юрій Васильович (ідент. номер 2331106271)
Заступник голови комісії: - Терлецький Анатолій Петрович – голова постійної
депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства (ідент. номер 2350715672)
Члени комісії:
Лотоцька Світлана Леонідівна – головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій» (ідент.
номер 2925204826);
Крижановська Любов Никифорівна – економіст КП «Бар-благоустрій» (ідент. номер
2175907508);
Орищук Сергій Юрійович - начальник відділу ПСЗ міської ради (ідент. номер
3075211057);
3. Встановити строк проведення ліквідаційної процедури комунального
підприємства «Барський ККП» Барської міської ради: - на протязі 5-ти місяців,
починаючи з дати внесення державним реєстратором до ЄДР запису про рішення
щодо припинення юридичної особи.
4. Ліквідаційній комісії у встановленому порядку провести інвентаризацію
наявного майна комунального підприємства «Барський ККП» Барської міської
ради, скласти проміжний та ліквідаційний баланси та подати їх на затвердження
ради, вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, а також
здійснити інші заходи, передбачені законодавством.
5. Встановити строк для подачі заяв – претензій кредиторів: 2 місяці з дати
опублікування оголошення щодо ліквідації підприємства.
6.

Різне
Депутат Цицюрський Л.Л.: Як справи з рішенням районної ради щодо 112 га
землі?
Головуючий повідомив, що рішення сесії виконано, направлені листи в
правоохоронні органи, держані установи, районну раду, голові осередку партії
Регіонів. Отримано відповідь лише від осередку партії Регіонів за підписом
Надворного В.Г. про те, що лист направлено в прокуратуру. Кілька днів назад ми
отримали додатки, затверджені районною радою. Ознайомившись, зробили
попередній висновок, що на даних землях заборонено не тільки будівництво, а й
городництво. Будемо звертатись до районної ради повторно по цьому питанню.
Депутат Степанківський М.О.: Які роботи проводяться з підприємцями щодо
розчищання від снігу територій, прилеглих до торгівельних закладів?
Головуючий надав відповідь, що кожному підприємцю вручено попередження,
доручено інспектору з благоустрою контролювати це питання.
Головуючий повідомив, що порядок денний 35 сесії вичерпаний. Які будуть
зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував
завершити роботу 35 сесії міської ради від 18.01.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 35 сесії міської ради 6 скликання від 18.01.2013р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І. Дзісь
Г.В.Педос
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