УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
61 сесія

6 скликання

16.06.2015р.

Початок сесії: 15 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 10 хв.
Місце проведення: Барська районна рада, велика зала.
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 21 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Мандрика М.І., Маршук О.Д., Нівельська О.Я.,
Ставнюк І.М., Хода Є.Г. Цицюрський Л.Л., Шостаківський О.П.
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, представники від громади міста.
Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 61 сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо
інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 61 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві
години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 61 сесії міської ради 6 скликання у кількості одного
депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 61 сесії Барської міської ради у кількості одного
депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Педос Г.В., запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 61 сесії Барської міської ради 6
скликання депутата Педос Ганну Василівну.
СЛУХАЛИ : Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо
зауважень до порядку денного, запропонував затвердити порядок денний.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
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1. Про розгляд депутатських запитів депутата Барської міської ради Степанківського М.О. /
головуючий, депутат Степанківсьий М.О. /
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» /Хода Є.Г./
3. «Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій» / Хода Є.Г.,
Терлецький А.П., Ставнюк І.М. (при потребі співдоповідач по земельних питаннях – депутат
Барської районної ради, представник Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та
волонтерів АТО Бартащук А.Ф.)/.
4. «Різне»
Розгляд питань порядку денного:
1.1.

СЛУХАЛИ:
Депутат Барської міської ради Степанківський М.О. зачитав свій депутатський запит щодо
земельної ділянки, на яку надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для ведення
фермерського господарства гр. Таєнчук В.Г., додається.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: надати відповідь Степанківському М.О., додається.

1.2.

СЛУХАЛИ:
Депутат Барської міської ради Степанківський М.О. зачитав свій депутатський запит щодо
здійснення торгівлі по вул.. Святого Миколая в м.Бар, додається.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: надати відповідь Степанківському М.О., додається.

1.3.

СЛУХАЛИ:
Депутат Барської міської ради Демченко О.П. зачитала свій депутатський запит щодо проведення
ремонту дороги по вул. Чернишевського від перехрестя з вул. Нахімова до перехрестя з
вул..І.Сірка, додається.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: надати відповідь Демченко О.П., додається.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій інформує член комісії Савосіна С.Ю.

2.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Затвердити рішення виконкому №89 від 04.06.2015р. «Про фінансування видатків з міського
бюджету для забезпечення невідкладних питань діяльності міста» наступного змісту:
«1. По загальному фонду:
1.1 Перенести видатки по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування » КЕКВ2274
«Оплата природного газу» в сумі 46 000 грн. з грудня місяця на червень місяць (в зв’язку
із заборгованістю що склалася за рахунок росту ціни на природній газ).
1.2 Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 20000 грн. з
КЕКВ2230 «Продукти харчування» на КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних).
1.3 Направити кошти вільного залишку, що склався станом на 01.01.2015року на поточний
ремонт по КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємств (установ,організацій) в сумі 480 000 грн.
2. По спеціальному фонду :
2.1 Направити кошти вільного залишку (від оренди приміщення міської ради) по КФК
010116 Органи місцевого самоврядування » КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 50 000 грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та
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інвентар» в сумі 134 000 грн. для завершення ремонтних робіт адмінприміщення міської
ради.».
2. По загальному фонду:
2.1 Перенести видатки по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування » КЕКВ2240 « Оплата
послуг (крім комунальних) з серпня місяця 10 000 грн. та з вересня місяця 15 000 грн. на
червень для підключення веб- сайту .
2.2 Перенести видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» на червень місяць в сумі 2 000грн.( матеріальна допомога та
допомога на поховання).
2.3 Перенести кошти загального фонду вільного залишку, що склався станом на 01.01.2015року
на спеціальний фонд ( бюджет розвитку) в сумі 1 100 000 грн.: КФК 150101 «Капітальні
вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти (організаціям) згідно змін до переліку.
3. По спеціальному фонду :
3.1. Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 11 490 грн.
3.2 За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки по КФК 070101
«Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» в
сумі 11 490 грн.( ДНЗ № 3 вікна металопластикові 4 шт. на суму 6240 грн., куточок природи
(стінка 2 шт.) на суму 1150грн. та ДНЗ № 8 вікно металопластикове 1 шт. на суму 4100 грн.).
2.2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Виділити кошти КП «Бар-благоустрій» по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» по спеціальному фонду в сумі 29 тис. грн. на
завершення капітального ремонту дороги по вул.Соборна на ділянці від перехрестя з вул.
Пролетарська до перехрестя з вул.Бони Сфорци в м.Бар, Вінницької області».
2) Виділити кошти КП «Бар-благоустрій» по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам»по спеціальному фонду в сумі 93 тис. грн.. на
завершення ремонту тротуарів в м.Бар по вулицях Героїв Майдану, Соборна, Р.Люксембург.
3) Виділити кошти КП «Бар-благоустрій» по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» по спеціальному фонду в сумі 30 тис. грн..на
завершення капітальної реконструкції зовнішнього освітлення житлового масиву в складі
вулиць:
- Коцюбинського (від ДОСААФ до вул.Фрунзе), пров.Коцюбинського, Гайдара, Твардовського,
Фрунзе, Чапаєва, Зарічна, Островського (від вул.Островського до пров.Островського), пров.
Островського, Дімітрова, пров. Чапаєва, Машинобудівників в м.Бар Вінницької області;
- Набережна, Некрасова, Чернишевського, Чкалова, Медвецького, Пушкінська, Л.Українки (від
вул.Нахімова до р. Горпинка), Ворошилова, Щорса в м.Бар Вінницької області;
- Горького, Петровського, освітлення міського парку з підсвіченням пам’ятника загиблим воїнам
по вул. Буняковського в м.Бар Вінницької області;
- Плотинної, Маяковського, Монастирської, Святого Миколая (церква, костьол) в м.Бар
Вінницької області..
4) Виділити кошти КП «Бар-благоустрій» по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» по спеціальному фонду в сумі 98 тис. грн.. на
завершення капітальної реконструкції дороги по вулицях Заводська, Довбуша, Стельмаха,
Марата».

2.3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році будуть
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році будуть
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, що додається.
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3.1.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Звільнити з 01.06.2015р.:
1) гр. Шліпунову Олену Анатоліївну від плати за харчування доньки Шліпунової Вікторії Андріївни
в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
2) гр. Вовк Наталію Іванівну від плати за харчування доньки Вовк Єлизавети Юріївни в ДНЗ №7
на 50% як багатодітну сім’ю;
3) гр. Панкову Любов Володимирівну від плати за харчування дітей Панкової Ірини Олексіївни,
Лятавської Каріни Денисівни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
4) гр. Шкраб Олену Петрівну від плати за харчування доньки Шкраб Олени Петрівни в ДНЗ№3
на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.06.2015р. по 31.10.2015р.
5) гр. Краєвську Світлану Сергіївну від плати за харчування сина Краєвського Владислава
Сергійовича в ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.06.2015р. по
31.10.2015р.
6) гр. Лук’янову Світлану Франківну від плати за харчування сина Лук’янова Олександра
Олеговича в ДНЗ№2 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.06.2015р. по
31.08.2015р.
2. Звільнити:
1) гр. Гонську Іванну Олександрівну від плати за харчування сина Гонського Даніїла Сергійовича
в ДНЗ №3 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 23.03.2015р.;
2) гр. Довбиуса Віталія Вікторовича від плати за харчування сина Довбиуса Романа Віталійовича
в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 30.03.2015р.;
3) гр. Кухар Інну Василівну від плати за харчування сина Кухара Андрія Сергійовича в ДНЗ №7
на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 24.03.2015р.;
4) гр. Сніжинську Ганну Вікторівну від плати за харчування дітей Сніжинського Ігоря Сергійовича,
Сніжинської Марії Сергіївни в ДНЗ №8 на 100%, дітей учасника антитерористичної операції на
сході країни з 06.05.2015р.;
5) гр. Каплишнюка Олександра Борисовича від плати за харчування сина Каплишнюка Максима
Олександровича в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з
27.03.2015р.;
6) гр. Казьмірова Вячеслава Петровича від плати за харчування сина Казьмірова Романа
Вячеславовича в ДНЗ №3 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з
22.04.2015р. ;
7) гр. Савчука Андрія Васильовича від плати за харчування сина Савчука Дмитра Андрійовича в
ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 16.04.2015р.

3.2.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу гр. Гребенюк Галині Володимирівні на поховання сина
Гребенюка Юрія Святославовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.

3.3.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу :
1) Гр. Педосу Ростиславу Миколайовичу, інваліду 2 групи, на лікування (гепатит «С») в розмірі
1500 грн.;
2) Гр. Мельнику Андрію Володимировичу на лікування доньки Мельник Анастасії Андріївни в
розмірі 1500 грн. ;
3) Гр.Гребенюк Галині Сергіївні на лікування ( цукровий діабет другого типу ) в розмірі 400 грн.
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3.4.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1.Поставити на облік осіб, які потребують матеріальної допомоги:
1) Гр. Базай Віру Євдокимівну, ветерана війни-учасника війни, ветерана праці, щодо допомоги на
лікування ;
2) Гр. Саволюк Любов Дмитрівну, інваліда 3 групи, щодо допомоги на лікування ;
3) Гр. Важинську Олену Йосипівну, пенсіонера, щодо допомоги на лікування ;
4) Гр. Василика Володимира Миколайовича, інваліда 2 групи, щодо допомоги на лікуванняздійснення операції ;
5) Гр. Мацуна Антона Йосиповича , інваліда 1 групи, щодо допомоги на лікування
6) Гр. Захарчука Анатолія Андрійовича , інваліда 2 групи, щодо допомоги на лікування;
7) Гр. Галузінської Агафії Кирилівни , пенсіонера, щодо допомоги на лікування;
8) Гр. Скопчака Дмитра Івановича
, пенсіонера,
щодо
допомоги на лікування
(онкозахворювання);
9) гр. Огороднік Зінаїди Гнатівни , інваліда 2 групи, щодо допомоги на лікування
(онкозахворювання);
10) Гр. Бабій Наталії Петрівни щодо допомоги сім’ї учасника АТО Бабія Василя Михайловича
11) Гр. Папіжа Вадима Ю., учасника АТО, щодо допомоги в зв’язку з фінансовими труднощами в
сім’ї;
2. Заяви розглянути повторно при наявності додаткових надходжень до міського бюджету.

3.5.

СЛУХАЛИ: звернення ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 м.Бара щодо виділення коштів на облаштування
шкільного подвір’я , а саме на прокладання бруківки біля шкільного порогу площею 86 кв.м
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: заяву розглянути при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами
півріччя

3.6.

СЛУХАЛИ: звернення НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. №2-гімназія» м.Бара щодо виділення коштів в сумі
13308,59 грн. на заміну 4 вікон, непридатних до експлуатації .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: заяву розглянути при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами
півріччя.

3.7.

СЛУХАЛИ: Про Бюджетний регламент Барської міської ради, .
Керуючий справами виконкому міської ради Логінова Л.Г. проінформувала, що питання виноситься
з ініціативи депутата Степанківського М.О., працювала ініціативна група, що розглянула проект
рішення, внесла зауваження. Після внесених коректив , проект пропонується до розгляду та взяття
за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Проект рішення міської ради «Про Бюджетний регламент Барської міської ради 6 скликання»
взяти за основу (додається).
2) Винести зазначений у п.1 проект рішення на розгляд постійної депутатської комісії з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, а також сесії міської ради.
3) Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П.

3.8.

Слухали: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар»
ГОЛОСУВАЛИ : за- «21», проти – «1», утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
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1. Припинити право повного господарського відання комунальному підприємству «Барблагоустрій» на наступне нерухоме майно:
1) Група нежитлових приміщень №155 площею 98,82кв.м, яка знаходиться у будинку №68 по
вул.Рози Люксембург;
2) Група нежитлових приміщень №60 площею 13,6 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19 по
вул. Героїв Майдану;
3) Група нежитлових приміщень №57 площею 77,67 кв.м, яка знаходиться у будинку №19 по
вул. Героїв Майдану;
4) Група нежитлових приміщень №59 площею 89,78 кв.м, яка знаходиться у будинку №19 по
вул. Героїв Майдану;
5) Група нежитлових приміщень №58 площею 37,8 кв.м., яке знаходиться у будинку № 19 по
вул. Героїв Майдану;
6) Група нежитлових приміщень № 57 площею 110,37 кв.м., яке знаходиться у будинку № 1
по вул. Соборна.
2. Затвердити звіти про незалежну оцінку нерухомого майна, а саме :
1) Група нежитлових приміщень № 155 площею 98,82 кв.м., яка знаходиться у будинку № 68
по вул. Рози Люксембург з стартовою ціною 330200 грн. без ПДВ;
2) Група нежитлових приміщень № 60 площею 13,6 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19 по
вул. Героїв Майдану з стартовою ціною 56800 грн. без ПДВ;
3) Група нежитлових приміщень № 57 площею 77,67 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19
по вул. Героїв Майдану з стартовою ціною 198900 грн. без ПДВ;
4) Група нежитлових приміщень № 59 площею 89,78 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19
по вул. Героїв Майдану з стартовою ціною 279300 грн. без ПДВ;
5) Група нежитлових приміщень № 58 площею 37,8 кв.м., яке знаходиться у будинку № 19 по
вул. Героїв Майдану з стартовою ціною 170500 грн. без ПДВ;
6) Група нежитлових приміщень № 57 площею 110,37 кв.м., яке знаходиться у будинку № 1
по вул. Соборна з стартовою ціною 346000 грн. без ПДВ.
3. Провести відчуження вищевказаного нерухомого майна шляхом продажу на аукціоні.
4. Укласти договір на проведення аукціону з урахуванням вимог Закону України «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з відповідною
торгуючою організацією.
3.9.

Слухали:Про надання дозволу КП«Бар-благоустрій» на передачу в оренду на конкурсних засадах
котельні по вул.Р.Люксембург 70 А.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради вжити вичерпних заходів з
організації та проведення конкурсу на право оренди на період виготовлення документів та
проведення прилюдних торгів з приватизації шляхом продажу зазначеного об’єкта нерухомого
майна (в т.ч. виготовлення незалежної (експертної) грошової оцінки) щодо котельні по вул. Р.
Люксембург, 70 А з дотриманням вимог чинного законодавства та Положення про оренду
комунального майна територіальної громади м.Бар.
2) Звіт суб’єкта оціночної діяльності про ринкову вартість приміщення подати на затвердження
виконавчому комітету міської ради.
3) Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної
власності, зазначеного в п. 1 даного рішення, опублікувати в газеті „Барчани”.
4) Ставки орендної плати застосовувати, виходячи із ринкової вартості приміщень, в залежності
від виду господарського використання майна, відповідно до Положення про оренду
комунального майна територіальної громади м.Бар, затвердженого рішенням 29 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р.
5) Результати проведеного конкурсу подати на розгляд виконавчого комітету міської ради для
прийняття відповідного рішення.

3.10. Слухали: Про прийняття у власність територіальної громади м.Бар, в особі Барської міської ради,
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безхазяйну нерухому річ – групу нежитлових приміщень №71, яка знаходиться у будинку №17 по
вул..Героїв Майдану в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Прийняти у власність територіальної громади м.Бар, в особі Барської міської ради, безхазяйну
нерухому річ – групу нежитлових приміщень №71, яка знаходиться у будинку №17 по
вул..Героїв Майдану в м.Бар Вінницької області, та складається в коридору літера «1»,
тренерської літера «2», інвентаризаційної кімнати літера «3», інвентаризаційної кімнати літера
«4», спортивної зали літера «5», загальною площею 97,09 кв.м., на підставі рішення Барського
районного суду Вінницької області від 15.05.2015р. по справі №2-о/125/53/2015.
2) Передати безхазяйну нерухому річ, зазначену у п. 1 даного рішення, на праві господарського
відання на баланс КП «Бар-благоустрій» у порядку, встановленому законодавством.
3.11. СЛУХАЛИ: Про затвердження

звіту про незалежну оцінку нежитлового напівпідвального
приміщення по вул.. Героїв Майдану , 3 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок про вартість майна нежилого вбудованого приміщення №ІV,
загальною площею 52,1 кв.м, що знаходиться в напівпідвальному приміщенні будівлі літ.»А», ЗОШ І-ІІІ ст..№4 м.Бар, за адресою : м.Бар по вул.. Героїв Майдану , №3, виготовлений суб’єктом
оціночної діяльності Мельником Г.А. станом на 20.03.2014р. в розмірі 73254 грн. без урахування
ПДВ (рецензія на звіт виготовлена сертифікованим оцінювачем Прокопенко С.М. від 25.03.2014р.)
для продовження договору оренди з Токарєвим А.О.

3.12. Слухали: Про надання Публічному акціонерному товариству «Страхова компанія «Країна» в

оренду кімнати №2 в будівлі №6 по вул.. Героїв Майдану в м.Бар за результатами конкурсу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати проведеного конкурсу 24.04.2015р. та надати ПАТ «СК
«Країна» в оренду кімнату № 2, загальною площею 12,13 м² на І поверсі буд. № 6 по вул.. Героїв
Майдану в м. Бар терміном на 2 роки 11 міс. з орендною платою 60 грн. за 1 м.кв. для розміщення
офісу.Відділу правового та соціального забезпечення на підставі даного рішення, укласти договір
оренди комунального майна з ПАТ «СК «Країна».
3.13. СЛУХАЛИ: звернення Відділу освіти Барської РДА щодо зняття з обліку ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

міста Бара приміщення будівлі майстерні та теплиці, що рахуються на балансі Відділу освіти
Барської РДА.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Відділу освіти Барської РДА на зняття з обліку ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
міста Бара приміщення будівлі майстерні (балансова вартість 42644,00грн.) та теплиці (балансова
вартість 1829,00грн.), що рахуються на балансі Відділу освіти Барської РДА..
3.14. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому №52 від 21.04.2015р. «Про затвердження

зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому №52 від 21.04.2015р. «Про затвердження зведених
кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва» КП «Бар-благоустрій» та погодження на
укладання договорів підряду, а саме:
1) з поточного ремонту вул. Шевченка в м.Бар – ремонт частини підпірної стіни на суму 41621
грн.;
2) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Л.Українки, Буняковського, в м.Бар Вінницької
області на суму 82850 грн. ;
3) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Нахімова, Святого Миколая, в м.Бар
Вінницької області» на суму 99972 грн. ;
4) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Соборна, Кривоноса, Врублевського,
Червоноармійська, в м.Бар Вінницької області» на суму 90773 грн. ;
5) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Туніка, в м.Бар Вінницької області» на суму
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68644 грн.
3.15. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому №90 від 04.06.2015р. «Про затвердження

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому №90 від 04.06.2015р. «Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва», а саме з поточного ремонту зовнішнього
освітлення та благоустрою на території м.Бар Вінницької області на суму 84297,95 грн. (вісімдесят
чотири тисячі двісті дев’яносто сім гривень 95 коп.) з урахуванням ПДВ.

3.16. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисних документацій по робочим проектам з

капітального ремонту автомобільних доріг.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» , проти – «0», утрималось-«1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити проектно-кошторисні документації по робочим проектам:
- «Капітальний ремонт автомобільних доріг по вул. М.Туніка на ділянці від вул..Героїв
Майдану до вул.Бони Сфорци та по вул. Котовського на ділянці від вул. Бони Сфорци до
вул..Стельмаха в м. Бар Вінницької області» на суму 639122 ,00 грн. (шістсот тридцять
дев’ять сто двадцять дві гривні);
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Бони Сфорци на ділянці від вул.
В.Комарова до вул. М.Туніка в м. Бар Вінницької області» на суму 1197048 грн. (один мільйон
сто дев’яносто сім тисяч сорок вісім гривень) та виділити кошти КП «Бар-благоустрій» в сумі
760000,00 грн. на виконання робіт по даному проекту;
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул..Врублевського на ділянці від вул.
Героїв Майдану до вул. Калініна в м. Бар Вінницької області» на суму 1199826 грн. (один
мільйон сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот двадцять шість гривень)
2) КП «Бар-благоустрій» вжити вичерпних заходів щодо проведення капітального ремонту доріг
згідно проектів та вимог чинного законодавства.
3.17. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)Затвердити КП «Бар-благоустрій» зведені кошторисні розрахунки вартості об’єктів будівництва
- «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка в м.Бар Вінницької обл.» на суму
99877 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень) з урахуванням ПДВ ;
- «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Калініна, (зупинка) в м.Бар Вінницької обл.» на
суму 58564 грн. (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят чотири гривні) з урахуванням ПДВ;
- «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Калініна, Рози Люксимбург в м.Бар Вінницької
обл.» на суму 99827 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень) з
урахуванням ПДВ;
- «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Островського, Героїв Майдану в м.Бар
Вінницької обл.» на суму 99911 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот одинадцять гривень) з
урахуванням ПДВ
2) КП «Бар-благоустрій» вжити вичерпних заходів щодо проведення робіт згідно вищевказаних
зведених кошторисних розрахунків та вимог чинного законодавства.
3.18. СЛУХАЛИ: звернення гр.. Максимчука Олександра Івановича щодо надання дозволу на

підключення житлового будинку по вул. Черняховського, 10 в м.Бар до мережі природного газу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Максимчуку Олександру Івановичу на підключення житлового
будинку по вул. Черняховського, 10 в м.Бар до мережі природного газу.
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3.19. СЛУХАЛИ:Про розгляд звернення ФОП Розбийголови Р.А. щодо врегулювання ситуації довкола

рекламоносіїв на території міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
надати рекомендації для розгляду даного питання на черговій сесії .
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання земельних відносин
та охорони
навколишнього природного середовища проінформує
член
комісії
Щепковський В.М.

3.20. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб

про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах оренди,
земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ:
1).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в
м. Бар по вул. ---.
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на умовах постійного
користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської забудови
міста.
3).Рекомендувати оформити право власності (користування на умовах оренди, земельного
сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1) Гр. Онуфрійчук Ніні Василівні – площею 0,0592 га, кадастровий номер –
0520210100:01:014:0023, по вул. Медвецького 18;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Савчуку Юрію Івановичу - площею 0,0800 га, кадастровий номер – 0520210100:03:004:0023,
по вул. І.Мазепи, 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Каліону Олександру Вікторовичу – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:02:034:0016 по вул. Козацька 16;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр. Любчич Олені Іванівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:02:034:0017,
по вул. Козацька 18;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Мартишевському Валерію Вікторовичу – площею 0,0134 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0136, по вул. Героїв Майдану 15,3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Лісовик Марії Дмитрівні – площею 0,0305 га, кадастровий номер – 0520210100:01:064:0075,
по вул. Героїв Майдану 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Гребеніченко Ірині Петрівні, Бабко Оксані Петрівні – площею 0,0464 га, кадастровий номер
– 0520210100:01:051:0023, по вул. Врублевського, 15/2 в спільну сумісну власність;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр. Ізеринському Василю Васильовичу – площею 0,0673 га, кадастровий номер –
0520210100:01:125:0012, по вул. Д.Нечая 34-а;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр. Зарембі Надії Іванівні – площею 0,0641 га,кадастровий номер – 0520210100:01:031:0008, по
вул.І.Франка 3;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр. Шуляк Марії Григорівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:01:092:0041,
по вул. Димитрова 11, якою на момент продажу користувався Данілішен Степан Сергійович ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11) Гр. Вороніну Віталію Івановичу – площею 0,0458 га, кадастровий номер –
0520210100:01:140:0051, по пров. Кармелюка 6;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр. Дацкову Василю Васильовичу – площею 0,0594 га, кадастровий номер –
0520210100:01:075:0020, по вул. Бони Сфорци 34;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Балатському Миколі Федоровичу – площею 0,0900 га, кадастровий номер –
0520210100:04:037:0039, по вул. Молодіжна 35;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр. Живаловій Наталії Анатоліївні – площею 0,0608 га, кадастровий номер –
0520210100:01:036:0007, по вул. Першотравневій 28 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Козак Діні Леонтіївні, Ладанюк Юлії Володимирівні – площею 0,0586 га, кадастровий номер
– 0520210100:01:101:0035, по вул. Чехова 9 в спільну сумісну власність;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр. Кондратюку Віктору Михайловичу по вул. Новоселів 18 :
- площею 0,1500 га, кадастровий номер – 0520210100:04:036:0020 , для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0217 га, кадастровий номер – 0520210100:04:036:0019, для ведення особистого
селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
17) Гр. Трохимчуку Юрію Миколайовичу - площею 0,0025 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0129, по вул. Жовтневої революції, 3-а, бокс №4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18) Гр. Обмоклому Юрію Сергійовичу - площею 0,0063 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0130, по вул. Жовтневої революції, 3 А, бокс 21;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
19) Гр. Гавришу Олександру Васильовичу - площею 0,0026 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0128, по вул. Жовтневої революції, 3 , бокс 11;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20) Гр. Мартишевському Валерію Вікторовичу – площею 0,0034 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0137, по вул. Героїв Майдану 15,бокс 2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21) Гр. Вичужаніній Ніні Іванівні – площею 0,0022 га, кадастровий номер – 0520210100:01:049:0038,
по вул. Щорса 3,бокс 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22) Гр. Малярчук Аллі Григорівні - площею 0,0026 га, кадастровий номер –
0520210100:01:058:0030, по вул. Жовтневої революції, 4 А, бокс 10;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
23) Гр. Любарському Віктору Федоровичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0126, по вул. Героїв Майдану 30 А, бокс 14 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
24) Гр. Гаврилюку Івану Івановичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:068:0032, на площі Пам’яті 21 А, бокс 3 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
25) Гр. Михайліні Сергію Юрійовичу - площею 0,0039 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0138, по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10

в приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
26) Гр. Тимчишиній Галині Василівні - площею 0,0043 га, кадастровий номер –
0520210100:01:106:0027, по вул. Островського 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
27) Гр. Костюк Ніні Петрівні - площею 0,0650 га, кадастровий номер – 0520210100:04:034:0013, по
вул. Гаївській, 23;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В комунальну власність територіальної громади міста Бар
28) Барській міській раді - площею 0,3767 га, кадастровий номер – 0520210100:01:066:0032, та
площею 0,0388 га кадастровий номер – 0520210100:01:066:0055, по вул. Трудовій 26 для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (ДНЗ№7);
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах оренди
29) Науково-виробничому агропромисловому комбінату «Барський» – площею 0,4282 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:022:0002, по вул. М.Кривоноса 66 в м.Бар для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (виробничих потреб) на
49 роки з платою за користування земельною ділянкою на праві оренди в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
30) Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» –
площею 1,0305 га, кадастровий номер – 0520210100:03:007:0001, по вул. М.Кривоноса 70 в
м.Бар для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу) на 3 роки з платою за
користування земельною ділянкою на праві оренди в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
31) Гр. Хоменку Василю Васильовичу - площею 0,0030 га, кадастровий номер –
0520210100:01:111:0047, по вул. Святого Миколая 1 Б в м.Бар для провадження комерційної
діяльності на 20 років з платою за користування земельною ділянкою на праві оренди в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
32) Гр. Керницькій Анастасії Володимирівні - площею 0,0033га, кадастровий номер –
0520210100:01:064:0058, по вул. Соборна 6 Г в м.Бар для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (магазину) .
Внести зміни до договору оренди щодо площі земельної ділянки;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах земельного сервітуту
33) Барській районній єврейській общині «Рахамім» – площею 0,0025га, кадастровий номер –
0520210100:01:104:0057, по пров. Коцюбинського м.Бар для будівництва каплички на 3 роки
з платою за користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 3 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: надати за умови погодження жителів сусідніх будинків.
3.21.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для оформлення права власності (користування укладання договору оренди, земельного
сервітуту).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення
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права власності (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Гр. Волошину Володимиру Вікторовичу – орієнтовною площею 0,1300 га по вул.
Сагайдачного 51;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2). Гр. Майданюку Віктору Владиславовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Л.Українки
27;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3). Гр. Деркачу Анатолію Віталійовичу - орієнтовною площею 0,0310 га по вул. Героїв Чорнобиля
6 кв.1 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4). Гр. Нетубському Борису Михайловичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Нахімова
28/10 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5). Гр. Холяві Тетяні Михайлівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Польовій 27 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6). Гр. Бородкіній Жанні Олексіївні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Кошового 38 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7). Гр. Степановій Галині Михайлівні - орієнтовною площею 0,0375 га по вул. Островського 51;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8). Гр. Черниш Ользі Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Плотинній 30 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9). Гр. Криштофор Ніні Іванівні - орієнтовною площею 0,0250 га по вул. Островського 49 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10). Гр. Бутовій Надії Іванівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. С.Лазо 37 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11). Гр. Середюк Валентині Олександрівні - по вул. Р.Люксембург, 1 :
- орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
- орієнтовною площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12). Гр. Мазуру Олександру Володимировичу - орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Жовтневої
революції 8, кв.1 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
13). Гр. Грисюк Ніні Федорівні - орієнтовною площею 0,0049 га по вул. Р.Люксембург , 29 Б бокс 5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14). Гр. Присяжнюк Любові Артемівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург , 29 Б
бокс 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15). гр. Довбиус Альоні Григорівні - орієнтовною площею 0,0012 га по вул. Р.Люксембург, 27 А,
гараж 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16). Гр. Мазуру Дем’яну Степановичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Чернишевського 24
А, гараж 7 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
17). Гр. Храмцовій Альоні Олегівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург , 29 Б
бокс 6;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18). Гр. Іванову Леоніду Леонтійовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60,
гараж 425 ;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
19). Гр. Лункану Олександру Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0032 га по вул.Жовтневої
революції 3 Б, бокс 2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20). Гр. Гаврильонку Сергію Івановичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул.Р.Люксембург, 7 А,
гараж 7 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21). Гр. Шевченку Сергію Тимофійовичу - орієнтовною площею 0,0018 га по вул. Територія
цукрового заводу 2 А, бокс 5 в м.Бар та 0,0037 га по вул. Територія цукрового заводу 2 А,
бокс 6 в м.Бар;
Вважати таким, що втратило чинність рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від
17.03.2015р. «Про дозвіл на виготовлення документації гр. Козловській Г.В.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22). Гр. Грисюку Олексію Олеговичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург , 29 Б
бокс 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
23). гр. Чорному Івану Лаврентійовичу - орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Марата 28 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
24). гр. Таран Світлані Леонідівні - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Сагайдачного 11 б ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
25). гр. Богуцькому Олександру Станіславовичу - орієнтовною площею 0,0350 га по вул.
Дорошенка 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
26). Гр. Козловській Галині Вікторівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Територія цукрового
заводу 2 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах оренди
27). гр. Мазуру Олегу Олександровичу - орієнтовною площею 0,0363 га по вул. Територія
цукрового заводу, 30 в м.Бар для виробничих потреб (обслуговування частини нежитлового
приміщення);
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
28). Гр. Цехмістер Ользі Степанівні – орієнтовною площею 0.1200 га біля міського кладовища в
м.Бар для ведення особистого селянського господарства ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : відмовити, земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні кладовища.
29). Гр. Даценку Василю Миколайовичу - орієнтовною площею 0.1200 га біля міського кладовища
в м.Бар для ведення особистого селянського господарства ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : відмовити, земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні кладовища.
в користування на умовах земельного сервітуту
30). гр.гр. Войтовичу Леоніду Павловичу, Войтович Світлані Василівні, Войтович Аліні Леонідівні,
Войтович Марині Леонідівні - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Воїнів –
інтернаціоналістів, 9 кв.8 в м.Бар для обслуговування добудови до квартири;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
31). гр. Чулкову Роману Ростиславовичу - орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Святого
Миколая, 1 (біля нічного закладу «Патіфон») в м.Бар для провадження комерційної
діяльності (обслуговування літнього шатра з полегшених металевих конструкцій );
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи розташування земельної ділянки в прибережній захисній
смузі річки Рів, гр. Чулкову Р.Р. демонтувати паркан, яким огороджена дана земельна ділянка.
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32). гр. Лемешовій Галині Іванівні - орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Данила Нечая 31 А в
м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди );
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
33). гр. Матковській Тетяні Борисівні - орієнтовною площею 0,0015 га по вул. Соборна, біля
будинку №23 в м.Бар для провадження комерційної діяльності (виїзної торгівлі );
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В комунальну власність територіальної громади міста Бар
34). Барській міській раді :
– орієнтовною площею 0,05 га по вул. Соборна, 24/1 в м.Бар для обслуговування адміністративної
будівлі ;
орієнтовною площею 0,0550 га по вул. Героїв Майдану, 18 в м.Бар для обслуговування
адміністративної будівлі;
орієнтовною площею 0,4500 га по вул.М.Кривоноса, 68 в м.Бар для обслуговування
гаражів з прибудовами;
- орієнтовною площею 0,1900 га по вул.М.Кривоноса, 71 в м.Бар для обслуговування
складських приміщень.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3.22.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
1). Банасько Олександра Юрійовича - для будівництва житлового будинку під № 1045;
2). Ткачука Андрія Віталійовича - для будівництва житлового будинку під №1046;
3). Гончара Валерія Ілліча - для будівництва житлового будинку під №1047;
4). Гончар Ганну Войцехівну - для будівництва житлового будинку під №1048;
5). Майданюк Євгену Іванівну - для будівництва житлового будинку під №1049;
6). Рощук Віту Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під №1050;
7). Завальницького Олександра Петровича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
під №188 (АТО);
8). Франчук Анжелу Миколаївну - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 189
(багатодітна матір);
9). Квасюка Володимира Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під
№ 190 (АТО);
10). Гаджалова Валентина Олександровича - для будівництва житлового будинку в пільгову
чергу під №191 (АТО);
11). Христофор Крістіну Борисівну - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 192
(багатодітна матір);
12). Місінкевича Сергія Петровича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
193 (АТО);
13). Яроху Вадима Миколайовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
194 (АТО);
14). Кадельчука В’ячеслава Олександровича - для будівництва житлового будинку в пільгову
чергу під №195 (АТО);
15). Шевчука Анатолія Миколайовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
196 (АТО);
16). Мельника Віктора Петровича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
197 (АТО);
17). Вакановського Владислава Валерійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову
чергу під № 198 (АТО);
18). Брика Віталія Станіславовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 199
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19).
20).
21).
22).
23).
24).
25).
26).
27).
28).
29).

(АТО);
Ліщину Віктора Федоровича – для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 200
(АТО);
Комара Андрія Володимировича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
201 (АТО);
Шкраба Павла Миколайовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 202
(як батька дитини - інваліда);
Павленка Володимира Анатолійовича - для будівництва житлового будинку під №203 (АТО);
Казьмірова Вячеслава Петровича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
204 (АТО);
Хватькова Олександра Володимировича - для будівництва житлового будинку в пільгову
чергу під № 205 (АТО);
Лебедєва Олександра Миколайовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
під № 206 (АТО);
Лісового Вадима Віталійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
207 (АТО);
Музику Олега Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №
208 (АТО);
Іваніва Юрія Орестовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 209
(АТО);
Трухана Олександра Олександровича – для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
під №210 (АТО);

30). Завальницького Олександра Петровича - для будівництва гаража під № 556 (АТО);
31). Місінкевича Сергія Петровича - для будівництва гаража під № 557(АТО);
32). Колодія Віктора Петровича - для гаража під № 558 (АТО);
33). Любарську Аллу Віталіївну - для будівництва гаража під № 559;
34). Лісового Вадима Віталійовича - для будівництва гаража під № 560 (АТО);
35). Шуляка Івана Володимировича - для будівництва гаража під № 561 ;
36). Петренка Леоніда Леонідовича - для будівництва гаража під № 562 (АТО);
37). Гарматюка Сергія Анатолійовича - для будівництва гаража під № 563 (АТО);
38). Ліщину Віктора Федоровича - для будівництва гаража під № 564 (АТО);
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3.23.

Слухали: заяви громадян про виділення земельних ділянок:
1). гр. Вакановському Владиславу Валерійовичу , учаснику АТО, - в межах м.Бар для
городництва;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого Генерального плану міста земельні
ділянки для городництва в межах міста Бар не передбачені, новий Генеральний план міста
проходить стадію погодження, запропонувати звернутись до Держземагентства у Барському
районі.
2). гр. Антонюку Олександру Михайловичу, учаснику АТО, - в межах м.Бар для городництва;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого Генерального плану міста земельні
ділянки для городництва в межах міста Бар не передбачені, новий Генеральний план міста
проходить стадію погодження, запропонувати звернутись до Держземагентства у Барському
районі.
3). гр. Москальчуку Олександру Святославовичу, учаснику АТО, - площею 2,0 га в межах м.Бар
для ведення фермерського або особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого Генерального плану міста земельні
ділянки для ведення фермерського або особистого селянського господарства в межах міста Бар
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не передбачені, новий Генеральний план міста проходить стадію погодження, запропонувати
звернутись до Держземагентства у Барському районі.
3.24.

Слухали: заяви гр. Халабуди Віктора Володимировича про надання в оренду земельних ділянок
для ведення фермерського господарства:
1) Площею 14,3653 га, кадастровий номер 0520210100:02:032:0003, на 7 років зі ставкою
орендної плати 6% від нормативної грошової оцінки;
2) Площею 30,7459 га, кадастровий номер 0520210100:07:001:0001, на 7 років зі ставкою
орендної плати 6% від нормативної грошової оцінки;
3) Площею 4,209 га, кадастровий номер 0520210100:02:028:0028, на 7 років зі ставкою орендної
плати 6% від нормативної грошової оцінки;
4) Площею 32,4223 га, кадастровий номер 0520210100:02:031:0013, на 7 років зі ставкою
орендної плати 6% від нормативної грошової оцінки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Халабуді Віктору Володимировичу у наданні йому в оренду земельних
ділянок сільськогосподарського призначення на території міста Бар для ведення фермерського
господарства, а саме – земельної ділянки кадастровий номер 0520210100:02:032:0003 площею
14,3653 га, земельної ділянки кадастровий номер 0520210100:02:028:0028 площею 4,2090 га,
земельної ділянки кадастровий номер 0520210100:07:001:0001 площею 30,7459 га та земельної
ділянки кадастровий номер 0520210100:02:031:0013 площею 32,4223 га., враховуючи рішення 47
сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013 р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із
землеустрою гр.Таєнчук В.Г.», розроблення зазначеного проекту гр. Таєнчук В.Г., в тому числі
відносно зазначених вище земельних ділянок, рішення 57 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 29.12.2014 р. «Про розгляд заяви Таєнчук В.Г. щодо затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки», надати відповідь Халабуді В.В.

3.25.

Слухали: заяву гр. Трокачевського Олександра Григоровича про виділення земельної ділянки по
вул..Героїв Майдану (біля ФОП Носюк В.М.) для провадження комерційної діяльності
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд з продажу автотракторних запчастин).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Трокачевському Олександру Григоровичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою по вул.Героїв Майдану, біля будівлі вулканізації ФОП
Носюк В.М. орієнтовною площею 0,0060га для провадження комерційної діяльності
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд з продажу автотракторних запчастин) за
рахунок земель житлової та громадської забудови.

3.26.

Слухали: заяву Криштофор Ніни Іванівни щодо перенесення паркану на 1 м по вул. Островського,
49
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду для додаткового вивчення.

3.27.

Слухали: заяву Досія Сергія Віталійовича щодо розташування дитячих атракціонів по вул.
Буняковського (старий танцмайданчик) на земельній ділянці площею 0,0200 га на 3 роки та
встановлення паркану по периметру даної території.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Досію Сергію Віталійовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту
орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Буняковського, на території міського парку (колишній
танцювальний майданчик) в м.Бар для встановлення дитячих переносних атракціонів за рахунок
земель житлової та громадської забудови..

3.28.

Слухали: заяву гр.Надворної Наталії Олексіївни про поновлення дозволу на оренду земельної
ділянки площею 0,2000 га по вул. Н.Курченко для городництва .
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Надворній Наталії Олексіївні у продовженні терміну користування
земельною ділянкою площею 0,2000 га по вул. Н.Курченко в м.Бар для городництва, враховуючи
те , що земельна ділянка підпадає під індивідуальну забудову згідно проекту відведення
земельної ділянки.
3.29.

Слухали: заяву гр. Регульського Василя Васильовича про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. Героїв Майдану 17 В для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 20 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Регульському Василю Васильовичу термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. Героїв Майдану 17 В для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 3 роки зі ставкою орендної плати в розмірі 12
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.30.

Слухали: заяву гр. Храмцова В.М.. про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0066 га по вул. М.Кривоноса для провадження комерційної діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Храмцову Володимиру Миколайовичу договір оренди земельної ділянки
площею 0,0066 га по вул. М.Кривоноса в м.Бар для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди) терміном на 3 роки зі ставкою орендної плати в розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.31. Слухали: заяву гр. Попіловської І.В.

про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0039га по вул. Героїв Майдану для провадження комерційної діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Попіловській І.В. термін дії договору оренди земельної ділянки
площею 0,0039га по вул. Героїв Майдану для провадження комерційної діяльності на 3 роки зі
ставкою орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.32.

Слухали: заяву гр. Трокачевського О.Г. про продовження терміну дії договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0026 га по вул. М.Кривоноса (навпроти
будинку №7) для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 49
років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 48 сесії 6 скликання від 16.12.2013р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Трокачевського Г.І.» щодо земельної ділянки по вул. М.Кривоноса (навпроти
будинку №7).

3.33.

Слухали: заяву гр. Трокачевського О.Г. про продовження терміну дії договорів про встановлення
особистого сервітуту на земельні ділянки площею 0,0028 га по вул. Соборна (біля будинку №23) та
площею 0,0028га на перехресті вулиць Героїв Майдану - Р.Люксембург для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд) на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 52 сесії 6 скликання від 14.04.2014р. «Про надання
земельної ділянки в користування на умовах земельного сервітуту ФОП Трокачевському Г.І.».

3.34.

Слухали: заяву гр. Войцехівського С.С., Блащука М.М. про поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0078 га по вул. Мазепи 1 А бокс 1 для індивідуального гаражного
будівництва .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на додаткове вивчення, комісійно обстежити та визначити фактично
займану площу, винести на розгляд наступної сесії.
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3.35.

Слухали: заяву гр. Норик М.В. про внесення змін до рішення 37 сесії Барської міської ради 6
скликання від 29.03.2013 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельну ділянку
гр..гр.Макогон Л.А., Ткач Л.М..»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.03.2013 р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр..гр.Макогон Л.А., Ткач Л.М..»
а саме в п.2 та п.3 слова «гр.. Макогон Л.А., Ткач Л.М.» замінити словами «гр.гр. Макогон Лілії
Анатоліївні, Норик Марині Володимирівні, Татарчук Діані Володимирівні», враховуючи свідоцтво
про право на спадщину.

3.36.

Слухали: заяви гр. Гаврилюка Івана Івановича , Танєвської Антоніни Василівни про внесення змін
до рішення 56 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.11.2014 р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку гр..гр. Танєвській А.В., Гаврилюку І.І.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 56 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.11.2014 р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр..гр. Танєвській А.В., Гаврилюку
І.І.» , а саме слова «Гаврилюку Івану Івановичу» замінити словами «Лінкевич Ларисі Романівні»,
слова «Гаврилюку І.І.» замінити словами «Лінкевич Л.Р.».

3.37.

Слухали: заяву гр. Попіля В.В. про внесення змін до рішення 42 сесії Барської міської ради 6
скликання від 30.08.2013 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.
Попілю В.В.» щодо збільшення площі земельної ділянки до «0,0700га».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду, враховуючи заплановану реконструкцію дороги по вул..Територія
цукрового заводу.

3.38.

Слухали: заяву гр. Язвенюка Ігоря Михайловича про внесення змін до рішення 59 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 17.03.2015 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Язвенюка
І.М.» , а саме зменшити ставку орендної плати за земельну ділянку з «12%» до «3%», в зв’язку з
тим, що земельна ділянка використовується для виробництва меблів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015 р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Язвенюка І.М.» , а саме в п.3 слова «12 %» замінити словами
«5 %».

3.39.

Слухали: заяву гр. Яцюка Івана Миколайовича про внесення змін до рішення 59 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 17.03.2015 р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Яцюку І.М.» , а саме збільшити термін дії договору оренди
земельної ділянки з «3 років» до «49 років» для ведення фермерського господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015 р.
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Яцюку І.М.» ,
а саме в п.2 слова «на 3 (три) роки» замінити словами «на 49 (сорок дев’ять) років».

3.40.

Слухали: заяву гр. Коваль Алли Петрівни про внесення змін до рішення 59 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки гр.. Коваль А.П.», а саме збільшити термін дії договору оренди земельної ділянки з «3
років» до «49 років», в зв’язку в тим що оформлення документації займає багато часу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015
р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр.. Коваль А.П.».
3.41.

Слухали: заяву гр. Любарської Олександри Василівни про надання дозволу на розподіл
земельної ділянки по вул.. М.Кривоноса, 7 на дві частини .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Любарській Олександрі Василівні на внесення змін до технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул..
М.Кривоноса, 7 в м.Бар, а саме щодо розподілу земельної ділянки на дві з наданням кожній
земельній ділянці окремого кадастрового номеру.

3.42.

Слухали: заяву гр. Дзюбас М.Г. про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок по вул. Р.Люксембург, 29 Б, бокс 4 в одну, з
послідуючим присвоєнням одного кадастрового номера.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Дзюбас Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в м.Бар по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 4 в
одну для індивідуального гаражного будівництва, з послідуючим присвоєнням одного кадастрового
номера.

3.43.

Слухали: заяву ФОП Сопко Лесі Дмитрівни щодо викупу земельної ділянки площею 0,0096 га по
вул. Соборна, 11 для провадження комерційної діяльності (облаштування доріжки і благоустрою
навколо об’єкту торгівлі).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0096 га по
вул. Соборна 11 в м.Бар для провадження комерційної діяльності (облаштування доріжки і
благоустрою навколо об’єкту торгівлі).

3.44.

Слухали: заяву гр. Бартащук Нелі Володимирівни про викуп земельної ділянки площею 0,0215 га
по вул. М.Туніка 11 Б.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0215 га
по вул. М.Туніка 11 Б в м.Бар в сумі 38414 грн. 00 коп. без урахування ПДВ за земельну ділянку
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення-будівлі). Продати
гр. Бартащук Н.В. земельну ділянку площею 0,0215 га, кадастровий номер
0520210100:01:032:0035, за 38414 грн. 00 коп. на підставі висновку державної експертизи
землевпорядної організації від 17 квітня 2015р. за № 364.

3.45.

Слухали: заяву гр. Галецької Валентини Василівни про викуп земельної ділянки площею 0,0035 га
по вул. Гагаріна 3-38.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0035 га
по вул. Гагаріна 3-38 Б в м.Бар в сумі 6587 грн. 00 коп. без урахування ПДВ за земельну ділянку
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Продати гр. Галецькій В.В. земельну
ділянку площею 0,0035 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0027, за 6587 грн. 00 коп. на
підставі висновку державної експертизи землевпорядної організації від 15 травня 2015р. за №
439.

3.46.

Слухали: звернення ФОП Загроцького О.Ц., Палій Є.С., Терлецької Г.Ю. щодо продовження
терміну дії договору оренди земельних ділянок по вул. Островського, для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішень 52 сесії Барської міської ради 6 скликання від 14.04.2014р.
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щодо продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) в наступному порядку:
- ФОП Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0057 га по вул. Островського в м.Бар , а
саме слова «до 01.06.2015р.» замінити словами «до 01.12.2015р.»;
- ФОП Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0044 га по вул. Островського в м.Бар, а саме
слова «до 01.06.2015р.» замінити словами «до 01.12.2015р.»;
- ФОП Палій Євдокії Самійлівні - площею 0,0035 га по вул. Островського в м.Бар, а саме слова
«до 01.06.2015р.» замінити словами «до 01.12.2015р.»;
- ФОП Терлецькій Галині Юліанівні - площею 0,0040 га по вул. Островського, 5-Д в м.Бар, а саме
слова «до 01.06.2015р.» замінити словами «до 01.12.2015р.».
3.47.

СЛУХАЛИ:
1) Про виділення земельних ділянок учасникам АТО, встановлення найменувань вулиць.
2) звернення військової частини А1603 щодо присвоєння одній з вулиць, на яких будуть
надаватись ділянки для будівництва учасникам АТО на честь майора медичної служби Вашеняка
Віталія Петровича, що загинув під час участі в АТО.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Виділити земельну ділянку орієнтовною площею 5,0 га в межах міста Бар учасникам АТО в
кількості 78 осіб для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (список осіб додається).
2) Виконавчому комітету Барської міської ради вивчити питання присвоєння назв новоствореним
вулицям та впорядкування нумерації земельних ділянок, подати пропозиції на розгляд сесії
міської ради.
3) Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Кальмана О.В.

3.48.

СЛУХАЛИ: заяви громадян – учасників АТО щодо виділення земельних ділянок в межах міста для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
нижче вказаним громадянам – учасникам АТО в кількості 78 осіб орієнтовною площею 0,0600 га
кожному для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Зняти з черги на виділення земельних ділянок даних громадян.
для оформлення у власність
1) Шемегену Андрію Вячеславовичу
2) Фрику Михайлу Петровичу
3) Штейку Олександру Борисовичу
4) Голубкову Олексію Ігоровичу
5) Терехівському Віктору Анатолійовичу
6) Ординській Людмилі Іванівні , вдові загиблого учасника АТО
7) Климчуку Олександру Юрійовичу
8) Биковському Олександру Валерійовичу
9) Гащуку Дмитру Михайловичу
10) Залевському Віталію Вікторовичу
11) Кушніру Руслану Анатолійовичу
12) Науменко Сергію Володимировичу
13) Маку Сергію Петровичу
14) Безсмертному Віктору Олександровичу
15) Цапу Віталію Васильовичу
16) Баламею Денису Олександровичу
17) Колеснику Юрію Івановичу
18) Ракшуну Анатолію Вікторовичу
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

Ракшуну Олегу Вікторовичу
Суконніку Юрію Миколайовичу
Мироновичу Віталію Анатолійовичу
Олійнику Олегу Миколайовичу
Пічурі Юрію Васильовичу
Шуляку Володимиру Анатолійовичу
Лукашову Максиму Сергійовичу
Мацюку Олександру Миколайовичу
Байцураку Євгенію Євгеновичу
Шуляку Сергію Анатолійовичу
Стрижевському Вадиму Ігоровичу
Плеху Олександру Олеговичу
Федишену Сергію Володимировичу
Навроцькому Ігорю Васильовичу
Банделюку Андрію Васильовичу
Макодзюбі Ігорю Юрійовичу
Медвєдєву Анатолію Вікторовичу
Маляру Ігорю Степановичу
Мазуру Олегу Анатолійовичу
Хмельовському Анатолію Леонідовичу
Антонюку Богдану Володимировичу
Колосовичу Сергію Анатолійовичу
Ратушняку Максиму Миколайовичу
Назару Ярославу Юрійовичу
Королю Анатолію Івановичу
Гарнику Вадиму Олександровичу
Гонтару Олександру Васильовичу
Мельнику Івану Олеговичу
Басюк Інні Сергіївні, вдові загиблого учасника АТО
Дроздову Сергію Анатолійовичу
Сафонову Анатолію Петровичу
Кривому Віктору Петровичу
Янковському Ігорю Святославовичу
Крупському Віктору Валерійовичу
Довбиусу Віталію Вікторовичу
Федишену Олександру Володимировичу
Кухару Григорію Івановичу
Червінському Олександру Анатолійовичу
Шерстюку Сергію Анатолійовичу
Зайцю Сергію Васильовичу
Нажі Юрію Григоровичу
Кльопці Вадиму Вікторовичу
Кавчуку Олегу Олександровичу
Станкевичу Олексію Валентиновичу
Максимичу Івану Михайловичу
Портнову Михайлу Миколайовичу
Кичаку Євгенію Михайловичу
Долинному Олександру Анатолійовичу
Савчуку Андрію Васильовичу
Ніколаєву Миколі Васильовичу
Пішенко Олександру Анатолійовичу
Гарматюку Сергію Анатолійовичу
Боднарю Ігорю Олексійовичу
Пархонюку Олександру Васильовичу
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73)
74)
75)
76)
77)

Маніті Сергію Іллічу
Папіжу Вадиму Юрійовичу
Шемчуку Ігорю Володимировичу
Загородньому Ігорю Анатолійовичу
Москальчуку Олександру Святославовичу

для оформлення в користування на умовах оренди
78) Петренку Леоніду Леонідовичу.
3.49.

СЛУХАЛИ: Про резервування та виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної
операції на сході країни
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Зарезервувати додатково земельну ділянку загальною орієнтовною площею 5,0 га на
території міста Бар в районі аеродрому для виділення земельних ділянок громадянам –
учасникам антитерористичної операції на сході країни для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2) Виділити земельну ділянку орієнтовною площею 2,0 га в межах міста Бар учасникам АТО в
кількості 32 особи згідно опрацьованого списку з числа громадян, що подали заяви для
отримання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (список осіб додається).
3) Залишити в резерві земельну ділянку загальною орієнтовною площею 3,0 га на території
міста Бар в районі аеродрому для подальшого виділення земельних ділянок громадянам –
учасникам антитерористичної операції на сході країни для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по мірі надходження заяв.
4) Комісії, створеній рішенням 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р. для
визначення кількості земельних ділянок та встановлення черговості на отримання
земельних ділянок учасниками АТО, продовжити роботу із залученням представників ГО
«Барська сотня «Самооборона», ГО «Правий сектор», Всеукраїнського об’єднання
учасників бойових дій та волонтерів АТО Бартащука А.Ф. та Меснянкіна Д.Є. у разі
подальшого надходження заяв від громадян – учасників АТО.

3.50.

СЛУХАЛИ: заяви громадян – учасників АТО щодо виділення земельних ділянок в межах міста для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам – учасникам АТО в кількості 32 осіб орієнтовною площею 0,0600 га кожному для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:
1) Завальницькому Олександру Петровичу;
2) Кадельчук Вячеславу Олександровичу;
3) Квасюку Володимиру Анатолійовичу;
4) Шевчуку Анатолію Миколайовичу ;
5) Мельнику Віктору Петровичу;
6) Комару Андрію Володимировичу;
7) Вакановському Владиславу Валерійовичу;
8) Місінкевичу Сергію Петровичу;
9) Казьмірову Вячеславу Петровичу
10) Абраменку Сергію Володимировичу;
11) Вергелесу Віктору Олександровичу;
12) Каплишнюку Олександру Борисовичу;
13) Коденку Олександру Олександровичу;
14) Брику Віталію Станіславовичу;
15) Павленку Володимиру Анатолійовичу;
22

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Хватькову Олександру Володимировичу;
Лісовому Вадиму Віталійовичу;
Музиці Олегу Анатолійовичу;
Іваніву Юрію Орестовичу;
Трухану Олександру Олександровичу;
Ліщині Віктору Федоровичу;
Демінському Олегу Вікторовичу;
Павловському Михайлу Григоровичу;
Лановій Тетяні Василівні, вдові померлого учасника АТО;
Костенку Богдану Івановичу;
Пальонку Олександру Віталійовичу;
Саакяну Олександру Гнеловичу;
Гарнику Олегу Валерійовичу;
Сторожу Миколі Васильовичу ;
Чорному Віктору Вікторовичу;
Осіпову Віктору Володимировичу;
Мацюку Анатолію Анатолійовичу.

2. Зняти з черги на виділення земельних ділянок даних громадян.
4.

Різне.
Розбийголова Р.А. запропонував відновити роботу комісії по зловживаннях.

Головуючий повідомив, що порядок денний 61 сесії вичерпаний, запитав щодо зауважень та
пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 61 сесії міської ради від
16.06.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 61 сесії міської ради 6 скликання від 16.06.2015р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І.Дзісь
Г.В.Педос

23

Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
61 сесія
6 скликання
Про питання Бюджетного регламенту
Барської міської ради

16.06.2015р.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, що здійснюються Барською міської радою протягом бюджетного
періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками
бюджетного процесу, враховуючи проект рішення «Про Бюджетний регламент
Барської міської ради»,
запропонований депутатом міської ради
Степанківським М.О. та Барською ініціативною групою ГО «Самопоміч», зміни
до проекту, запропоновані спеціалістами апарату міської ради за участю
ініціаторів проекту рішення, Барська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення міської ради «Про Бюджетний регламент Барської міської
ради 6 скликання» взяти за основу (додається).
2. Винести зазначений у п.1 проект рішення на розгляд постійної депутатської
комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій, а також сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій.
Міський голова

Дзісь О.І.

Секретар міської ради Кальман О.В._____________
Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В. _____________
Кер.справами в/к Логінова Л.Г.

_____________

Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)
_____ сесія

6 скликання

________.2015р.

Про Бюджетний регламент
Барської міської ради
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, що здійснюються Барською міської радою протягом бюджетного
періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками
бюджетного процесу, Барська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити «Бюджетний регламент Барської міської ради 6 скликання»
(додається).
2. Доповнити статтю 8.2.3 Регламенту Барської міської ради 6 скликання,
затвердженого рішенням 2 сесії Барської міської ради від 30 листопада 2010
року абзацом наступного змісту:
«Організаційно-процедурні питання участі депутатів ради в бюджетному
процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження,
виконання, контролю за виконанням, внесення змін та звітності щодо
бюджету міської ради регулюються Бюджетним регламентом міської ради,
який затверджується окремим рішенням ради».
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій.
Міський голова

Олексій Дзісь.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Барської міської ради № ____
від « ___ » ______________ 2015 року

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Барської міської ради 6 скликання
Стаття 1. «Бюджетний регламент
міської ради» (надалі – Бюджетний
регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання,
розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності
бюджету міської ради.
Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму)
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, що здійснюються Барською міською радою, її виконавчими органами і
підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації
взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.
Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції
України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України,
що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи міської ради 6
скликання.
Стаття 4.
4.1. Порядок оприлюднення проекту бюджету міста з усіма додатками, а також
порядок оприлюднення прийнятого бюджету з додатками та паспортами
програм здійснюється відповідно до Порядку доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є міська рада та її виконавчий комітет, затвердженого
розпорядженням міського голови від 09.04.2014 року №104-р «Про визначення
відповідальних осіб за організацію доступу до публічної інформації».
4.2. Громадські слухання, в тому числі й про формування та виконання
бюджету,
документування, прийняття, оформлення та врахування їх
результатів визначається Статутом територіальної громади міста Бар.
Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:
5.1. доведені Управлінням фінансів Барської районної державної адміністрації
особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний
бюджетний період;
5.2. доведені Управлінням фінансів Барської РДА типові форми бюджетних
запитів та інструкції щодо їх заповнення;
5.3. доведена Управлінням фінансів Барської РДА сума субвенції на утримання
міських дошкільних навчальних закладів;
5.4. матеріали, надані відділами апарату міської ради;

5.5. запити, пропозиції до бюджету, надані керівниками комунальних закладів,
підприємств, установ, організацій;
5.6. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з
фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста,
інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;
5.7. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного
розвитку та проекту міського бюджету;
5.8. результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими особами
міської ради;
5.9. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі»
телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх
представниками, так і іншими особами;
5.10. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів
самоорганізації населення;
5.11. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу,
підприємств, установ, організацій, громадян до проекту бюджету;
5.12. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського
бюджету і соціально-економічного розвитку міста;
5.13. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік.
Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:
6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):
- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній
основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг,
власні надходження бюджетних установ),
- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів,
передбачених міським бюджетом ),
- фінансування міського бюджету;
6.2. граничні обсяги:
- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному
періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду
шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного
звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період
виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),
- міського боргу на кінець наступного бюджетного періоду,
- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;
6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до
рішення);
6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку
до рішення);
6.5. бюджетні призначення за бюджетною класифікацією;
6.6. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;
6.7. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського
бюджету;
6.8. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі
статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.9. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання міського бюджету
протягом бюджетного періоду.
6.10 Проект бюджету оприлюднюється на сайті міської ради не пізніше ніж за
14 днів до його розгляду на сесії міської ради.
Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:
7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити
інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;
7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди,
підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;
7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні
періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в
міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває
більше одного бюджетного періоду;
7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період
та наступні за плановим два бюджетні періоди;
7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному
періоді;
7.6. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціальноекономічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих
міською радою; паспорти цих програм.
7.7. подання виконавчих органів міської ради про винесення на розгляд сесії
міської ради питання про затвердження міського бюджету на відповідний рік;
7.8. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з
зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу;
7.9. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування
їх в міському бюджеті;
7.10. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких
наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх
в міському бюджеті;
7.11. довідка узгодження до проекту рішення з погодженнями відповідних
посадових осіб і фахівців виконавчих органів ради та виконавчого комітету
міської ради;
7.12. інші матеріали, обсяг і форма яких визначені розпорядженнями міського
голови.
7.15 Вищеозначені додатки оприлюднюється на сайті міської ради разом з
проектом бюджету не пізніше ніж за 14 днів до їх розгляду на сесії міської
ради.
Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:
8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз розвитку на
наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;
8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського
бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг;
8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет,
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною
класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний,

наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування
міського бюджету);
8.4. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих
запозичень.
Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:
9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:
- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати,
- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються
бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань);
9.2. у повному обсязі цільові кошти субвенції на утримання ДНЗ.
Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни
виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.
Міський голова

Олексій Дзісь.

Додаток № 1
до Бюджетного регламенту,
затвердженого рішенням __ сесії
Барської міської ради 6 скликання
_______________________2015 р.
Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання
Стадії бюджетного
процесу
(Ст.19
Бюджетного
кодексу України
(далі - БКУ)

Зміст робіт

Утворення робочої групи з питань формування
проекту рішення ради про бюджет та затвердження
її складу:
- Начальник фінансово-економічного відділу міської
ради (керівник робочої групи)
- Голова постійної комісії міської ради з питань
соціально-економічного
розвитку,
бюджету,
фінансів, цін та інвестицій (заступник керівника
робочої групи)
головний
спеціаліст
економіст-фінансист
фінансово-економічного відділу міської ради
(секретар робочої групи)
керівники
комунальних
закладів,
підприємств,установ та організацій (члени робочої
групи)
- Голови постійних комісій міської ради;
- Представники фракцій міської ради – по одному
від кожної фракції за їх поданням (члени робочої
групи)
- представники громадських організацій, органів
самоорганізації населення, органів державної влади
та місцевого самоврядування
Підготовча робота
перед складанням
проекту рішення
про міський
бюджет

Виконавці

Терміни
виконання

Виконавчі органи
ради:
Виконавчий комітет,
фінансовоекономічний відділ
міської ради (надалі
– ФЕВ)

До 01 липня

Фінансовоекономічний відділ
міської ради, Робоча
група

На будь-якому
етапі складання
і розгляду
проекту
міського
бюджету
До 15 вересня

Складання графіку засідань робочої групи та
оприлюднення його на офіційному веб-сайті міської
ради
Керівнику робочої групи надаються права залучати
до її роботи спеціалістів відповідних структурних
підрозділів виконавчих органів ради, керівників
місцевих органів влади.
За підсумками засідання виготовляються протоколи,
які є обов’язковими до врахування при підготовці
проекту рішення ради про бюджет та додатків до
нього. Протоколи оприлюднюються на веб сайті
органу влади не пізінше ніж на 3 день після
засідання робочої групи.
Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та
відповідей на них
Проведення громадських слухань та обговорень
програми соціально-економічного розвитку та
пропозицій до проекту бюджету. Передача
пропозицій до робочої рупи та управління фінансів
для врахування в роботі при складанні проекту
бюджету.
Зустрічі громад з депутатами міської ради та

посадовими особами виконавчих органів ради
Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ
Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до
проекту міського бюджету
Проведення семінару з питань бюджетного процесу,
підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного
процесу в поточному році.

Стадії
бюджетного
процесу
(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт
Збір запитів, пропозицій до бюджету від керівників
комунальних закладів, підприємств, установ та
організацій
Оброблення
матеріалів,
наданих
Фінансовоекономічним відділом міської ради, керівниками
комунальних закладів, підприємств, установ та
організацій
Отримання від управління фінансів Барської РДА
особливостей складання розрахунків до проекту
міського бюджету на наступний бюджетний період
- Проведення семінару з питань бюджетного процесу

Складання
проекту
міського
бюджету
(1 стадія
бюджетного
планування)

- Організація складання запитів, пропозицій до
бюджету, подання їх до фінансово-економічного
відділу міської ради та забезпечення своєчасності,
достовірності та змісту таких запитів/пропозицій, які
мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу
показників проекту міського
бюджету згідно з
вимогами фінансово-економічного відділу
- Перегляд мережі, штату і контингенту, що
визначають обсяги витрат на утримання відповідних
установ, закладів (в т.ч. дошкільних навчальних
закладів міста) в розрізі кодів функціональної та
економічної класифікації, та подання їх з
відповідними обґрунтуваннями для узагальнення
фінансово-економічному відділу міської ради у
визначені ним терміни;
Аналіз запитів, пропозицій, поданих керівниками
комунальних закладів, підприємств, установ та
організацій, з точки зору їх відповідності меті,
пріоритетності, а також дієвості та ефективності
використання бюджетних коштів
Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про
включення кожного запиту, пропозиції до пропозиції
проекту міського бюджету перед поданням його на
розгляд виконавчого комітету та сесії ради

Виконавці
Фінансовоекономічний
відділ міської
ради
Фінансовоекономічний
відділ міської
ради та Робоча
група
Виконавчі органи

Терміни
виконання

До 30 серпня

15 серпня – 15
вересня

Фінансовоекономічний
відділ міської
ради

Керівники
комунальних
закладів (в т.ч.
ДНЗ),
підприємств,
установ,
організацій,
заступник
міського голови,
ФЕВ

У
терміни,
встановлені
фінансовоекономічним
відділом міської
ради

Фінансовоекономічний
відділ міської
ради
та Робоча група
Начальник
фінансовоекономічного
відділу міської
ради
та Робоча група

На
будь-якому
етапі складання і
розгляду проекту
міського
бюджету
(ст.75 БКУ)
Протягом
1
місяця
з
дня
надходження
запиту/пропозиції

Отримання від управління фінансів Барської РДА
організаційно-методологічних вимог щодо складання
проекту міського бюджету

ФЕВ

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і
прогнозних показників надходжень до міського
бюджету та соціально-економічного розвитку міста
- Попередній прогноз доходів і витрат міського
бюджету на наступний рік

Фінансовоекономічний
відділ міської
ради

До 15 серпня

Формування проекту міського бюджету і підготовка
проекту рішення про міський бюджет
Поширення проекту міського бюджету з усіма
додатками та пояснювальною записною серед
депутатських, комісій та членів профільних
громадських організацій, які приймають участь у
перебігу бюджетного процесу

Фінансовоекономічний
відділ міської
ради та Робоча
група

20 жовтня – 20
листопада

Стадії
бюджетного
процесу
(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт
Розгляд проекту рішення про міський бюджет і передача
його до міської ради в разі схвалення
Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка
висновків і зауважень

Розгляд
проекту
міського
бюджету
(2 стадія
бюджетного
планування)

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради
проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до
нього включаючи пояснювальну записку до проекту
бюджету, Бюджет розвитку та проекти паспортів програм,
які плануються затвердити.
Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни
та доповнення до проекту міського бюджету
Підготовка висновків щодо доцільності урахування
пропозицій у проекті міського бюджету
Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової
частини міського бюджету, повинні бути збалансовані,
тобто у випадку збільшення видатків по одній статті
зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Доповідь про проект рішення про міський бюджет

Затвердження
міського
бюджету
(3 стадія
бюджетного
планування)

Виконавці
Виконавчий
комітет,
робоча група
Постійні
комісії
міської ради
Виконавчі
органи та
міська рада
Постійна
комісія
міської ради
з питань
фінансів,
бюджету та
соціальноекономічного
розвитку
Голова
постійної
комісії
міської ради
з питань з
питань
соціальноекономічного
розвитку,
бюджету,
фінансів, цін
та інвестицій

Співдоповідь про проект рішення про міський бюджет

Начальник
фінансовоекономічного
відділу
міської ради

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення
про міський бюджет

Депутати
міської ради

Затвердження проекту рішення про міський бюджет або
ухвалення іншого рішення з цього приводу

міська рада

Терміни виконання

До 25 листопада
До 30 листопада

До 30 листопада

До 10 грудня

До 25 грудня
Якщо до 25 грудня міський
бюджет не затверджується,
то:
- витрати з міського бюджету
здійснюються лише на цілі,
які визначені в рішенні про
міський
бюджет
на
попередній бюджетний період
та одночасно передбачені у
проекті рішення про міський
бюджет
на
наступний
бюджетний період,
(ч.1 ст.79 БКУ)
- щомісячні видатки не
повинні перевищувати 1/12
обсягу видатків, визначених
рішенням міської ради про
міський
бюджет
за
попередній бюджетний період
(крім випадків, пов’язаних із
виділенням
коштів
на
обслуговування і погашення
міського боргу, плануванням
видатків
за
рахунок
міжбюджетних трансфертів та
інших випадків, передбачених
Бюджетним кодексом України),
(ч.1 ст.79 БКУ)
- до прийняття рішення про
міський бюджет на поточний
бюджетний
період
забороняється
проводити
капітальні видатки, надавати
кредити
бюджету
(крім
випадків,
пов’язаних
із
виділенням коштів з резервного
фонду), а також здійснювати
місцеві запозичення та надавати
місцеві гарантії

(ч.2 ст.79 БКУ)
Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про
міський бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова
частина міського бюджету та показники доходів в межах
головних
кодів
функціональної
класифікації,
пояснювальної записки, всіх додатків до міського
бюджету, включаючи Бюджет розвитку, паспорти
програм, які були затвердженні. Публікування в офіційних
друкованих ЗМІ рішення про міський бюджет
Забезпечення
доступу
громадськості
до
усіх
інформаційно-довідкових
матеріалів
до
міського
бюджету, що затверджені міською радою, можливості
представлення на письмове прохання фізичних чи
юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок
копій рішення міської ради про міський бюджет

міська рада

В десятиденний строк після
затвердження
міського
бюджету
оприлюднення
офіційному веб-сайті міської
ради

Стадії бюджетного
процесу
(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт
Затвердження
бюджету
(ч.3 ст.78 БКУ)

Виконання міського
бюджету

Контроль за
виконанням міського
бюджету та
дотриманням
бюджетного
законодавства

Внесення змін до
міського бюджету

розпису

Виконавці
міського

Забезпечення
виконання
міського
бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)
Забезпечення відповідності розпису
міського
бюджету встановленим
бюджетним призначенням
- Загальна організація та управління
виконанням міського бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)
- Координація діяльності учасників
бюджетного
процесу
з
питань
виконання бюджету
- Прогнозування та аналіз доходів
міського бюджету
(ч.4 ст.78 БКУ)
Забезпечення своєчасного та в повному
обсязі надходження до міського
бюджету
податків
і
зборів
(обов'язкових платежів) та інших
доходів відповідно до законодавства
(ч.5 ст.78 БКУ)
- Облік всіх надходжень, що належать
міському бюджету
- Повернення коштів, що були
помилково або надмірно зараховані до
міського
бюджету (за поданням
органів стягнення, погодженим з
фінансово-економічним
управлінням
міської ради)
Здійснення прийому, зберігання та
перерахування
доходів
міському
бюджету.
Контроль
за
правильними
і
своєчасними розрахунками з міським
бюджетом всіх платників податків,
зборів, платежів.
Контроль правильності зарахування
доходів міського бюджету відповідно
до кодів бюджетної класифікації
(ч.1 ст.112 БКУ)
Контроль за виконанням дохідної
частини міського бюджету
(ч.2 ст.111 БКУ)
Подання до міської ради офіційного
висновку про перевиконання чи
недовиконання
дохідної
частини
загального фонду, про обсяг залишку
коштів загального та спеціального
фондів (крім власних надходжень
бюджетних установ) міського бюджету
(ч.7 ст.78 БКУ)
Розгляд доцільності ухвалення рішення
про внесення змін до рішення про
міський
бюджет, окрім змін, що
стосуються
отримання
державних
субвенцій
Ухвалення рішення про внесення змін

Фінансово-економічний
відділ міської ради

Терміни
виконання
В місячний строк
після
затвердження
міського
бюджету.

Апарат міської ради,
Виконавчий комітет
Начальник фінансовоекономічного відділу
міської ради

Виконавчий комітет,
Фінансово-економічний
відділ міської ради

Місцеві органи
державної фіскальної
служби

Протягом
бюджетного
періоду

Управління Державної
казначейської служби
України

Установи банківської
системи
Місцеві органи
державної фіскальної
служби
Управління Державної
казначейської служби
України

Протягом
бюджетного
періоду

Фінансово-економічний
відділ міської ради

Фінансово-економічний
відділ міської ради

Робоча група та постійна
комісія ради з питань
фінансів, бюджету та
соціально-економічного
розвитку
міська рада

В разі
необхідності
протягом
бюджетного
періоду

до рішення про міський бюджет або
ухвалення іншого рішення з цього
приводу
(ч.8 ст.78 БКУ)
Оприлюднення на офіційному сайті
міської ради рішення про внесення змін
до бюджету

міська рада

Протягом 5 днів

Стадії
бюджетного
процесу
(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт
Розгляд ходу виконання міського
бюджету бюджету розвитку та цільових
програм на пленарних засіданнях
міської ради
Розгляд ходу виконання міського
бюджету бюджету розвитку та цільових
програм на засіданнях постійних
комісій міської ради
Ухвалення звіту календарного періоду
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
Подання звіту про виконання бюджету
розвитку
та
цільових
програм
календарного періоду до міської ради
Перевірка звіту календарного періоду
Винесення звіту календарного періоду
на розгляд сесії міської ради

Звітування про
виконання
міського
бюджету

Виконавці

міська рада
В разі необхідності протягом
бюджетного періоду
Постійні комісії
міської ради

Виконавчий
комітет, ФЕВ

У двомісячний термін після
завершення
кожного
календарного періоду
(ч.4 ст.80 БКУ),

Постійна комісія
міської ради з
питань фінансів,
бюджету та
соціальноекономічного
розвитку

Протягом двох тижнів з дня
отримання

Затвердження
звіту
календарного
періоду про виконання міського
бюджету бюджету розвитку та цільових
програм або ухвалення іншого рішення
з цього приводу.

міська рада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті
міської ради рішення про виконання
міського бюджету з усіма додатками,
бюджету розвитку, цільових програм та
інформації про час і місце публічного
представлення
інформації
про
виконання міського бюджету за рік

міська рада

Публічне представлення інформації про
виконання міського бюджету за рік
відповідно до показників, бюджетні
призначення щодо яких затверджені
рішенням про міський
бюджет,
бюджету розвитку, цільових програм.
Надання
публічного
звіту
про
ефективність
та
результативність
виконання цільових програм.
Інформування виборців про виконання
планів і програм економічного та
соціального розвитку, про виконання
міського бюджету тощо

Міський голова

Терміни виконання

В
разі,
коли
звіт
календарного періоду не
затверджений
з
причин
нецільового
використання
коштів,
рада
може
звернутись до відповідних
контрольних органів для
проведення
перевірки
інформації.
В десятиденний строк після
ухвалення
рішення
про
виконання
міського
бюджету
(ч.4 ст.28 БКУ),
причому інформація про
виконання міського бюджету
за рік підлягає обов'язковому
оприлюдненню не пізніше 1
березня року, що настає за
роком звіту
(ч.5 ст.28 БКУ)

міська рада

До 20 березня року, що
настає за звітним
(ч.5 ст.28 БКУ)

Депутати міської
ради

Не рідше одного разу на
півріччя

Олексій Дзісь

Додаток №5
до рішення 61 сесії 6 скликання
Барської міської ради від 16.06.2015 року

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)

Код типової відомчої
класифікації видатків
місцевих бюджетів
Код тимчасової
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

Назва головного
розпорядника коштів
Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні
роки

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні
роки

Разом
видатків на
поточний
рік

150101

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт автомобільної дороги по
вул.Б.Сфорци на ділянці від вул.В.Комарова до
вул.М.Туніка

760 000

760 000

150101

Капітальні вкладення

Завершення будівництва дороги по вул.Заводська

98 000

98 000

150101

Капітальні вкладення

Завершення будівництва тротуарів

93 000

93 000

150101

Капітальні вкладення

Завершення будівництва дороги по вул. Соборна

29 000

29 000

150101

Капітальні вкладення

1191428.82

30 000

150101

Капітальні вкладення

90 000

90 000

2 261 428.82

1 100 000

Завершення 1 черги реконструкції зовнішнього
освітлення
Виготовлення ПКД на котельні на Альтернативному
паливу для ДНЗ № 1, ДНЗ №2-3, ДНЗ№7

Секретар Барської міської ради

________________

О.В.Кальман

