УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
4 (позачергова) сесія

7 скликання

15.12.2015р.

Початок сесії: 16 год. 00 хв.
Закінчення пленарного засідання: 17 год. 30 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 23 осіб та міський голова.
Відсутні депутати: Бородкін С.О. , Михальчишина Т.Р., Петрина М.І.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 4 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання, працювати дві години без перерви,
запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 4 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання відкрити,
працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 4 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання у
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 4 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання у кількості одного депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Титаренко І.А., запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 4 (позачергової) сесії Барської
міської ради 7 скликання депутата Титаренко Ірину Анатоліївну.
СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо зауважень до
порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
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Депутат Маковецький С.Г. запропонував включити до порядку денного звернення депутатів міської
ради до керівництва держави Україна про оголошення позачергових виборів міського голови м.Кривий
Ріг.
Депутат Кальман О.В. запропонував не виносити на розгляд сесії питання політичного характеру.
Голосували: за – «16», проти - «2», утримались-«6».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання щодо звернення депутатів міської ради до
керівництва держави Україна про оголошення позачергових виборів міського голови м.Кривий Ріг.
Головуючий повідомив щодо звернення депутатів міської ради про створення депутатської фракції ГО
«Самопоміч» у Барській міській раді, запропонував включити до порядку денного та проголосувати за
порядок денний в цілому.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами :
1. Про створення депутатської фракції ГО «Самопоміч» у Барській міській раді.
2. Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання від
23.01.2015 р. «Про міський бюджет на 2015 рік» /Гуменюк І.В./
3. Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4. Розгляд звернення депутатів міської ради до керівництва держави Україна про оголошення
позачергових виборів міського голови м.Кривий Ріг
5. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ: Про створення депутатської фракції ГО «Самопоміч» у Барській міській раді.
Головуючий оголосив про створення депутатської фракції ГО «Самопоміч» у Барській міській
раді у наступному складі: Залевський Ю.Є. – голова фракції, Вознюк В.В., Каліберда С.С.,
Маковецький С.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій проінформує голова комісії Гуменюк І.В.

2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за-«21», проти – «0», утримались-«3». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету по:
- 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 1718 грн.00 коп.
- 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» в сумі 18000 грн. 00 коп.
2. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за рахунок додаткових надходжень
які склалися станом на 01.12.2015 року в сумі 169 718 грн. по :
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів» .
3. Збільшити видатки загального фонду в сумі 150 000 грн. по КФК 100203 « Благоустрій
міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям)»
КП «Бар-благоустрій».
4. Зменшити видатки загального фонду по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 35 000 грн. 00 коп. та направити на :
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн.00 коп.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5 000 грн.00 коп.
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 25 000
грн.00 коп.
5. Зменшити видатки загального фонду по КФК 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 «Оплата
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послуг ( крім комунальних)» в сумі 29 051 грн.
6. Збільшити видатки загального фонду по :
- КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та
організаціям)» в сумі 22 964 грн.
- КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 « Інші виплати
населенню» в сумі 6 087 грн.
6. Зменшити видатки загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по :
- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 4 600 грн. та направити на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар»
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» та направити на 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 10 000 грн. 00 коп..
7. Перенести видатки загального фонду :
- КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» з КЕКВ 2111 «Оплата праці бюджетних
установ» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000 грн.
- з КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» «Інші
субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в
сумі 5 000 грн.00 коп.
8. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по КФК 150101 «Капітальні
вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» КП «Бар-благоустрій»:
1) вибіркового капітального ремонту дорожного покриття по вул.Димитрова в сумі 47 649 грн.
2) вибіркового капітального ремонту дорожного покриття по вул. Чернишевського від
перехрестя з вул. Нахімова до перехрестя з вул.Кірова в сумі 15 000 грн.
3) капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Врублевського на ділянці від
вул.Г.Майдану до вул.Калініна в сумі 77 043грн.
4) капітального ремонту зовнішнього освітлення житлового масиву в сумі 10 308 грн.
та направити їх на КФК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» в сумі 150 000 грн. спортивний майданчик.
3.1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програм на 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«21», проти – «0», утримались-«3». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні програми на 2016 р.
1) Програма співвласників багатоквартирного будинку «ЛАД» - «Створення оптимальних умов
водопостачання мешканців будинку №4 на вул. Чернишевського у м.Бар. »
2) Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м .Бар та об’єктів усіх форм
власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки .
ВИСТУПИЛИ: Депутат Трачук В.О. про необхідність ремонту та освітлення вул..Дорошенка.

3.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Звільнити на 2016 рік з 01.01.2016р.:
1) Журавель Наталю Петрівну від плати за харчування сина Гончара Володимира
Володимировича, в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
2) Стрільчук Наталію Леонідівну від плати за харчування сина Стрільчука Владислава
Володимировича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
3) Савєльєву Наталю Василівну від плати за харчування сина Савєльєва Дениса Васильовича
в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю до 30.06.2015р.;
4) Мандру Надію Василівну від плати за харчування дітей Мандри Ірини Вікторівни, Мандри
Дарини Вікторівни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
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5) Кірпу Олесю Іванівну від плати за харчування дітей Кірпи Тимофія Руслановича, Кірпи
Матвія Руслановича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
6) Нікандрова Миколи Олександровича від плати за харчування сина Нікандрова Михайла
Миколайовича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
7) Гуд Ганну Олександрівну від плати за харчування сина Гуда Костянтина Сергійовича в ДНЗ
№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
8) Гриб Таїсію Сергіївну від плати за харчування доньки Гриб Діани Валеріївни в ДНЗ №7 на
50% як багатодітну сім’ю;
9) Рибак Євгену Володимирівну від плати за харчування доньки Рибак Марії Василівни в ДНЗ
№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
10)
В’юн Наталію Степанівну від плати за харчування сина В’юна Вадима Олександровича
в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
11)
Михалову Інну Валеріївну від плати за харчування сина Михайлова Олександра
Артемовича в ДНЗ №3 на 100% як опікуна дитини-сироти ;
12)
Шемегена Андрія Вячеславовича за харчування доньки Шемеген Поліни Андріївни в
ДНЗ №1 на 100% , дитини учасника АТО ;
13)
Мельник Валерію Олександрівну за харчування доньки Мельник Анни Вадимівни в ДНЗ
№2 на 100% , дитини учасника АТО ;
2. Звільнити :
1) Краєвську Світлану Сергіївну від плати за харчування сина Краєвського Владислава
Сергійовича в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 02.12.2015р. по 30.04.2016р.;
2) Вередіну Антоніну Миколаївну від плати за харчування сина Вередіна Володимира
Ігоровича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 03.12.2015р. по 30.04.2016р.;
3) Лаптєву Сніжану Дмитрівну від плати за харчування дітей Лаптєва Миколи Даниловича,
Данилишина Валентина Олеговича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з
01.12.2015р. по 30.04.2016р.;
4) Гончарук Наталію Анатоліївну від плати за харчування доньки Гончарук Олександри
Ігорівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 03.12.2015р. по 30.04.2016р.;
5) Ткачук Наталю Анатоліївну від плати за харчування сина Ткачука Григорія Сергійовича в
ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 04.12.2015р. по 30.04.2016р.;
6) Олійник Ірину Василівну від плати за харчування доньки Олійник Софії Андріївни в ДНЗ
№3 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 02.12.2015р. по 30.04.2016р.
7) Кушнір Лію Володимирівну від плати за харчування сина Кушніра Тимура Володимировича
в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 08.12.2015р. по 31.05.2016р.
3.3.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу Мислінській Зої Петрівні на поховання сина
Мислінського Юрія Юрійовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.

3.4.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу :
1) Ночовці Галині Василівні - в сумі 2000 грн. - на лікування (онкозахворювання) ;
2) Яценковській Ользі Теофанівні – в сумі 500 грн. - на лікування ;
3) Гребенюку Ігорю Петровичу - в сумі 6500 грн. – на придбання протипролежневого матрацу
для сина Гребенюка Андрія Ігоровича, що перебуває в комі після ДТП .
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

3.5.

СЛУХАЛИ: звернення Відділу освіти Барської РДА та ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Бара щодо
списання комп’ютерного класу “РОБОТРОН 17155232» №10480130 , в зв'язку зі
знаходженням в неробочому стані , дата випуску 1980 р.н., балансова вартість - 87334 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 м.Бар на списання
комп’ютерного класу “Роботрон 17155232» №10480130 балансовою вартістю 87334 грн., дата
випуску 1980 р.н., у встановленому законом порядку.
3.6.

СЛУХАЛИ: заяву Соловей Марини Юріївни, колишньої працівниці міської ради, щодо
виділення коштів у розмірі посадового окладу , які були виділені їй як премія згідно
розпорядження міського голови Дзіся О.І. від 05.10.2015р. за №205-Р.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Соловей Марині Юріївні, колишній працівниці міської ради, у
виділенні коштів у розмірі посадового окладу , які були виділені їй як премія згідно
розпорядження міського голови Дзіся О.І. від 05.10.2015р. за №205-Р, в зв’язку з обмеженим
бюджетним фінансуванням.

3.7.

СЛУХАЛИ: звернення ДНЗ №1 щодо функціонування двох дитячих садочків у літній
оздоровчий період 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: В зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням затвердити функціонування
одного дитячого садочка у літній оздоровчий період 2016 р.

3.8.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ щодо виділення коштів:
1) ДНЗ №8 – на реконструкцію подвір’я , ремонт дороги прилеглої до дитячого садка;
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: заява буде розглянута при наявності вільних коштів в міському бюджеті.
2) ДНЗ №1 - на ремонт будівлі , а саме заміну вікон 60 шт. , дверей 4 шт. , утеплення та
ремонт фасаду будівлі;
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: заява буде розглянута при наявності вільних коштів в міському бюджеті.
3) НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» м.Бар – на заміну вікон (є потреба в заміні 186
вікон);
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: заява буде розглянута при наявності вільних коштів в міському бюджеті.
4) Управління державної казначейської служби України у Барському районі – 5000 грн. на
придбання паперу та заправку картриджів та 7500 грн. - на виготовлення ПКД з
реконструкції центрального входу приміщення Управління .
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: виділити 5000 грн.

3.9.

СЛУХАЛИ:
Гуменюк І.В. про додаткове виділення коштів на зарплату працівникам ДНЗ.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: розглянути дане питання за засіданні постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій до кінця року .
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства проінформує голова комісії Нікітін С.С.

3.10.

СЛУХАЛИ: Про перегляд тарифів на водопостачання і водовідведення по Барському
КВУВКГ «Барводоканал».
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ : вивчити дане питання до 28.12.2015р. робочою групою на чолі з членом
виконкому Федорюком І.М.
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3.11.

СЛУХАЛИ: Про впорядкування торгівлі сільськогосподарською продукцією на площі
перед міським ринком .
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Надати дозвіл КП «Бар – благоустрій» на облаштування території для виїзної
торгівлі по вул..Галицьких вояків, 7/2.
ВИСТУПИЛИ :
Депутат Трачук В.О. з рекомендацією визначити конкретні терміни вирішення даного питання
– до березня 2016р.

3.12.

СЛУХАЛИ: Про передачу майна загальноосвітніх шкіл міста у тимчасове строкове
користування Відділу освіти Барської РДА.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Продовжити термін дії договору про передачу приміщень шкіл та матеріальних
цінностей в тимчасове строкове користування, укладеного між Барською міською радою та
відділом освіти Барської РДА 30.03.2009 р. до 31 грудня 2016 р. з правом здійснення
невід’ємних поліпшень майна, здійснення капітального та поточного ремонту, а також
реконструкції за погодженням з орендодавцем .
Відділу освіти Барської РДА наголосити на необхідності утримання приміщень та іншого майна
загальноосвітніх шкіл міста, переданого в тимчасове користування, в належному стані.

3.13.

СЛУХАЛИ: Про передачу легкового автомобіля з балансу міської ради на баланс
Барського КВ УВКГ «Барводоканал».
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Передати з балансу Барської міської ради на баланс КВУ ВКГ «Барводоканал»
автомобіль CHERY Amulet A 15SQR7162, колір бежевий, державний № AB 7141 AP, 2007 р.в.

3.14.

СЛУХАЛИ: Про необхідність реконструкції будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон , дверей,
утеплення фасадів) по вул. Врублевського, 40 в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо реконструкції будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон , дверей, утеплення фасадів) по
вул. Врублевського, 40 в м.Бар Вінницької області».

3.15.

СЛУХАЛИ:
Депутат Теплов А.А. про асфальтування подвір’я НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – гімназія»
м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно».
ВИРІШИЛИ: дане питання розглянути на черговій сесії міської ради .

4.

СЛУХАЛИ:
Головуючий про звернення депутатів міської ради до керівництва держави Україна про
оголошення позачергових виборів міського голови м.Кривий Ріг.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«15», проти «2», утрималось-«7» . Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Підтримати звернення депутатів міської ради до керівництва держави про
оголошення позачергових виборів міського голови у м.Кривий Ріг.

5.

Різне
Головуючий про презентацію асоціації ОСББ з м.Вінниця 18.12.2015р. о 15.00 в Районному
центрі дозвілля., про громадські слухання 28.12.2015р. о 17.00 про зміну тарифів на
водопостачання.
Депутат Сторожук В.В. про зустріч 10.12.2015р. представників Вінницького педагогічного
університету зі студентами Барського ГПК .
Депутат Любарський В.К. про ремонт вул..М.Леонтовича (Жовтневої революції) та небажання
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жителів вулиці 305-Дивізії перейменовувати вулицю.
Депутат Нікітін С.С. небажання жителів вулиці Марата перейменовувати вулицю.
Депутат Подуфалов В.М. проінформував про видачу рішень щодо перейменування вулиць.
Головуючий повідомив, що порядок денний 4 (позачергової) сесії вичерпаний, запитав щодо
зауважень та пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 4 (позачергової)
сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 4 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2015р.
Звучить Гімн України.

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар

І.А.Титаренко
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