Проекти рішень на 12 сесію Барської міської ради 7 скликання від __________2016р.

1.

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
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).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
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 безоплатно у 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). Боднар Олесі Володимирівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0092, по вул.
Делімарського, 19 ;
2). Мартинюку Петру Прокоповичу - площею 0,0701 га,кадастровий номер-0520210100:01:097:0047, по
вул.Ф.Вітомського, 38 ;
3). Паламар Юлії Валеріївні - площею 0,0894 га,кадастровий номер-0520210100:02:014:0091, по вул..
Грушевського, 71;
4). Квасніцькій Валентині Олександрівні, Квасніцькому Володимиру Валентиновичу - площею 0,0618
га,кадастровий номер-0520210100:01:075:0021, по вул. Бони Сфорци, 34/18 в спільну сумісну власність;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва :
5). Предан Галині Миколаївні – площею 0,0023 га, кадастровий номер–0520210100:01:002:0049, по вул.
Цукрового заводу, 40, ряд А, бокс 3 ;
6). Боднар Олесі Володимирівні – площею 0,0029 га, кадастровий номер–0520210100:02:028:0030, по вул.
Арсенальна, 17, бокс 7 ;

2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) / виділення
земельних ділянок .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:
1). Вдовиченко Галині Михайлівні – площею 0,0835 га по пров. Довженка , 5;
2). Кравчук Олександрі Йосипіні – площею 0,0600 га по вул. Йолтуховського, 14;
3). Колодію Валерію Петровичу – площею 0,0150 га по вул. Галицьких вояків, 66 ;
4). Колодій Ользі Андріївні - площею 0,0150 га по вул. Галицьких вояків, 66;
5). Колодій Наталії Вікторівні - площею 0,0300 га по вул. Галицьких вояків, 66;
6). Кадельчуку Юрію Вячеславовичу - площею 0,0650 га по вул. Пушкінській, 43;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
7). Карнаух Людмилі Анатоліївні - площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса , 60, ряд Г, гараж 5 А;
8). Котлушу Анатолію Івановичу - площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса , 60, гараж 423;
9). Коростію Василю Петровичу - площею 0,0035 га по вул. М.Кривоноса , 62 А, бокс №1;
10).
Муляр Олені Ананіївні - площею 0,0032 га по вул. Арсенальній, 17, гараж 176;
11).
Брові Віталію Степановичу - площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса , 62 А, гараж 2;
Надати поштову адресу гаражу – м.Бар, вул. М.Кривоноса , 62 А, гараж 2;
в постійне користування
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12). ОСББ «СТРІЛА 23» - орієнтовною площею 0,2000 га по вул..Соборна, 23 в м.Бар для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
13). ОСББ «МАГНОЛІЯ+» - площею 0,4000 га по пров. Коцюбинського, 6 в м.Бар для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
3.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл ---- на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення
права користування земельною ділянкою орієнтовною площею ----га по ----в м.Бар :
для сінокосіння на умовах оренди
1). Огородніку Аркадію Олексійовичу – орієнтовною площею 0,0300 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка ;
2). Сергеєву Олександру Борисовичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка ;
3). Вітковському Олександру Павловичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка ;
4). Кривов’язі Людмилі Андріївні – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка ;
5). Гуменюку Роману Сергійовичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка .
4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
1). Заторській Інні Іванівні – площею 0,0064 га по вул. Героїв Майдану, 14а для реконструкції магазину
«Ажур» з добудовою в оренду ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Заторській Інні Іванівні на виготовлення проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для оформлення права користування на умовах земельного
сервітуту, орієнтовною площею 0,0064 га по вул. Героїв Майдану,14а, для провадження комерційної
діяльності (будівництва прибудови до існуючого магазину «Ажур» із влаштуванням громадської
вбиральні) за рахунок земель житлової та громадської забудови.
2). Гарник Н.А. – площею 0,0036 га по вул. Героїв Майдану, 26/2 для реконструкції магазину смак з
добудовою в оренду ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Гарник Н.А. на виготовлення проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах
оренди, орієнтовною площею 0,0036 га по вул. Героїв Майдану,26/2 в м.Бар, для провадження
комерційної діяльності (здійснення прибудови літнього майданчика до магазину «СМАК») за
рахунок земель житлової та громадської забудови.

5.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків
та гаражів:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку
1). Бугу Леоніда Григоровича - під № 1059;
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
2). Луканьова Андрія Олександровича - під № 348 (АТО);
3). Гуцала Миколу Йосиповича - під № 349 (АТО);
4). Левицького Олександра Костянтиновича - під № 350 (АТО);
5). Мельника Максима Анатолійовича - під № 351 (АТО);
для будівництва гаража
6). Мазура Сергія Анатолійовича - під № 613 (АТО).
7). Кадельчука Вячеслава Олександровича - під № 614 (АТО).
8). Кадельчука Олександра Костянтиновича - під № 615 (АТО).

6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Волошиної А.А. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки
2

площею 0,0018 га по вул. Європейській , 21, кв.3 для обслуговування прибудови до квартири .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0018 га по вул. Європейській, 21,
кв.3 в м.Бар для обслуговування прибудови до квартири між Барською міською радою та гр. Волошиною
Альоною Анатоліївною на 5 років зі ставкою орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі
3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
7.

СЛУХАЛИ: заяву Козловської Тетяни Євгенівни про надання дозволу на викуп земельної ділянки
площею 0,0101 га по вул. Гагаріна, 1 для провадження комерційної діяльності (будівництва магазину).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0101 га по вул.
Гагаріна, 1 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та укладання договору на
авансовій внесок.

8.

СЛУХАЛИ: звернення ПП «КОНЕКС» про внесення змін до рішення 8 сесії Барської міської ради 7
скликання від 18.04.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки ПП «КОНЕКС», зменшивши площу земельної ділянки з 0,0568 га до
0,0443 га.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 8 сесії Барської міської ради 7 скликання від 18.04.2016 р.
«Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
ПП «КОНЕКС», а саме п.2 даного рішення викласти в наступній редакції :
«2. Надати дозвіл ПП «КОНЕКС» на виготовлення проекту відведення щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки по вул.. Соборна, 17 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(обслуговування нежитлового приміщення аптеки) зі зменшення площі земельної ділянки з 0,0568 га
орієнтовно до 0,0446 га.».

9.

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017
рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Встановити на території м. Бар місцеві податки і збори та Порядки їх справляння на 2017 рік згідно з
додатками 1-6:
1.1. Податок на майно, який складається з:
1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);
1.1.2. Транспортного податку (Додаток 2);
1.1.3. Плати за землю, в частині земельного податку (Додаток3);
1.2. Єдиний податок (Додаток 4);
1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5).
1.4. Туристичний збір (Додаток 6);
2. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті міської
ради «Барчани».

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок
у платне
користування в місті Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Положення Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в
місті Бар
2) Встановити, що це рішення набирає чинності з _________2016 року.
3) Орендарям (користувачам) земельних ділянок до___________2016 року звернутися у Відділ правового
та соціального забезпечення для укладання додаткових угод до договорів землі.
4) Виконавчому аппарату міської ради рішення оприлюднити у офіційному друкованому виданні
Барської міської ради та на офіційному веб-сайті .

3

Проекти рішень 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від __________2016р.

1.

Постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет
на 2016 рік»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.Затвердити :
1.1. розпорядження №104-Р від 23травня 2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«Перенести видатки загального фонду по :
- КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» з КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар на КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) в сумі 20 000 грн.
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :
- у травні місяці з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » в
сумі 25 000 грн.
-у грудні місяці з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі
25 000 грн.».
1.2. розпорядження №118-Р від 02 червня 2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«Перенести видатки загального фонду по :
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :
- у червні місяці з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці » в
сумі 70 000 грн.
- у листопаді місяці з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці » на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в
сумі 70 000 грн.».
1.3. розпорядження №144-Р від 21 червня 2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«Перенести видатки загального фонду по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «
Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) : з липня місяця- 50 000 грн.; з серпня
місяця -50 000 грн.;- з вересня місяця – 130 000 грн. на червень місяць 230 000 грн. для здійснення
закупівель матеріалів та проведення ремонтних робіт».
1.4. розпорядження №149-Р від 22 червня 2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«Перенести видатки загального фонду по КФК 250380 « Інші субвенції » КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» : з вересня місяця- 15 000 грн.; з жовтня
місяця - 15 000 грн. на червень місяць 15 000 грн. та липень місяць -15 000 грн. для КУ « Барський
районний трудовий архів»».
2. Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 4 500 грн.
3. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки по КФК 070101
«Дошкільні заклади освіти» по:
- КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по ДНЗ № 1 телевізор 1шт. на суму 4500
грн.

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми на 2016-2020 роки
«Безпечна Барщина-взаємна відповідальність»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2016-2020
роки «Безпечна Барщина-взаємна відповідальність» знудно додатку 1 доданого рішення.

3.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звільнити:
1) Заводну Ірину Петрівну від плати за харчування сина Заводного Максима Олександровича в ДНЗ
№ 7 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з 26.05.2016р. по
31.08.2016р.;
2) Ткачук Наталю Анатоліївну від плати за харчування сина Ткачука Григорія Сергійовича в ДНЗ
№2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.
3) Омельченко Ольгу Василівну від плати за харчування доньки Омельченко Емми Ігорівни в ДНЗ
№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.
4) Глуговську Аллу Дмитрівну від плати за харчування дітей Глуговської Вікторії Максимівни і
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Глуговської Софії Максимівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.
4.

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
1) Огородник Зінаїди Гнатівни – на лікування ;
2) Щепковської Людмили Леонідівни – на лікування сина Щепковського Владислава Денисовича;
3) Піддубчак Вікторії Леонідівни – на лікування сина Піддубчака Михайла Олександровича;
4) Бойко Інні Олегівні – на лікування чоловіка Бойка Анатолія Миколайовича, учасника бойових дій
в зоні АТО ;
5) Мельнику Максиму Анатолійовичу, учасника бойових дій в зоні АТО, – на лікування після
поранення в зоні АТО.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на
2017 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
3. Встановити на території м. Бар місцеві податки і збори та Порядки їх справляння на 2017 рік
згідно з додатками 1-6:
3.1. Податок на майно, який складається з:
1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);
1.1.2. Транспортного податку (Додаток 2);
1.1.3. Плати за землю, в частині земельного податку (Додаток3);
1.2. Єдиний податок (Додаток 4);
1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 5).
1.4. Туристичний збір (Додаток 6);
4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом опублікування в газеті
міської ради «Барчани».

6.

7.

СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки акцизного податку на 2017 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити на території міста Бар ставку акцизного податку на 2017 рік для підакцизних товарів,
реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території
міста Бар відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, в
розмірі 5 % від вартості (з податком на додану вартість), та затвердити Порядок його справляння
згідно з додатком №1.
2) Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у платне
користування в місті Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити Положення Положення про порядок надання земельних ділянок у платне
користування в місті Бар
2) Встановити, що це рішення набирає чинності з _________2016 року.
3) Орендарям (користувачам) земельних ділянок до___________2016 року звернутися у Відділ
правового та соціального забезпечення для укладання додаткових угод до договорів землі.
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Проекти рішень 12 сесії Барської міської ради 7 скликання від __________2016р.
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
1.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Петрини М.І. стосовно звернення жителів вулиці
І.Франка щодо прокладання твердого покриття дороги і одностороннього тротуару та облаштування
зливової каналізації.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Трачука В.О. стосовно звернення жителів вулиць
Чернишевського, Д.Нечая, І.Богуна, С.Наливайка, І.Сірка та Дорошенка щодо завершення будівництва
дороги та облаштування тротуару по вул..Чернишевського, а також облаштування мостового переїзду
через річку Горпинка по вул. Григоровичів-Барських з водовідведенням стічних вод.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.

СЛУХАЛИ: заяву Хоменка В.В. про дозвіл на реконструкцію тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності під магазин по вул.. Святого Миколая , 1 Б.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр. Хоменку Василю Васильовичу на збір вихідних

даних та виготовлення проектної документації на реконструкцію тимчасової споруди під
магазин по вул. Святого Миколая, 1 Б в м. Бар.
4.

СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «ПФАННЕР –БАР» про дозвіл на розміщення мобільного заготівельного
пункту на земельній ділянці по вул..М.Кривоноса , на території колишнього базару на період з липня по
жовтень на земельній ділянці площею 0,0100 га.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Надати дозвіл ТОВ «ПФАННЕР –БАР» на тимчасове сезонне розташування мобільного заготівельного
пункту на земельній ділянці площею 0,0100 га по вул..М.Кривоноса , на території колишнього базару, на
період з липня по жовтень 2016р. на період з 01.08.2015р. по 30.11.2018р. зі сплатою за

користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.
2) ТОВ «ПФАННЕР –БАР» при здійсненні торгівлі дотримуватися правил торгівлі, санітарних та
протипожежних норм, техніки безпеки та охорони праці, а також укласти із спеціалізованою
організацією, уповноваженою на прибирання та вивезення твердих побутових відходів на
території м.Бар (КП «Бар-благоустрій»), договір про надання послуг з прибирання та вивезення
ТПВ.
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