УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
12 сесія

7 скликання

14.07.2016р.

Початок сесії - 15 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 20 год. 30 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 22 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Павлюк І.Ф., Сторожук В.В.
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 та закладів, депутат районної ради Маршук М.К., мешканці
міста.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 12 сесії
Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 12 сесії міської ради 7 скликання, запитав щодо
персоналій .
Депутат Подуфалов В.М. запропонував обрати секретарем сесії Титаренко І.А.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 12 сесії Барської міської ради 7 скликання
депутата Титаренко Ірину Анатоліївну.
Головуючий відмітив, що лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у
складі : Бородкіна С.О., Любарського В.К., Маковецького С.Г. , Мельника А. А., Скорича С.О. вже
зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати чотири години з
перервою, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 12 сесії Барської міської ради 7 скликання провести в межах 4 годин з
перервою.
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Головуючий повідомив, що 13.07.2016р. відбулось засідання ради голів депутатських комісій, фракцій
та груп міської ради , де було узгоджено скоригований Порядок денний 12 сесії, він розданий кожному
депутату, запропонував взяти його за основу.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Скоригований порядок денний прийняти за основу.
Головуючий запропонував вносити зміни та доповнення до прийнятого за основу порядку денного.
Депутат міської ради Маковецький С.Г. зачитав своє депутатське звернення щодо включення до
порядку денного питання «Про розгляд звернення краєзнавців Барського краю щодо клопотання
Барської міської ради перед Кабінетом Міністрів України про встановлення літочислення міста Бар із
1401 р.».
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про розгляд звернення краєзнавців Барського
краю щодо клопотання Барської міської ради перед Кабінетом Міністрів України про встановлення
літочислення міста із 1401 р.».
Депутат міської ради Любарський В.К. запропонував першим розглянути питання «Про звернення до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого підвищення тарифів
на газ та інші комунальні послуги для населення.».
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Першим розглянути питання «Про звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України стосовно необґрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для
населення.».
Головуючий озвучив депутатський запит депутата міської ради Титаренко І.А. щодо проведення
ремонту вулиці Леонтовича.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного депутатський запит депутата міської ради Титаренко І.А.
щодо проведення ремонту вулиці Леонтовича.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із запропонованими змінами :
1) Про звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого
підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення.
2) Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 р.
3) Про встановлення ставки акцизного податку на 2017 рік.
4) Про затвердження Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги
як компенсацію по сплаті земельного податку за 2016 рік.
5) Про виконання депутатських запитів.
6) Про затвердження КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» проектно-кошторисних документацій .
7) Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
8) Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в
місті Бар.
9) Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, комп'ютерів Барською міською радою, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету міста Бар.
10) Про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, гостей міста та
направлення делегацій Барської міської ради.
11) Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна.
12) Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми на 2016-2020 роки «Безпечна
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13)
14)
15)
16)
17)
18)

Барщина – взаємна відповідальність».
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради та дотримання Регламенту роботи
Барської міської ради.
Про звіт заступників міського голови по виконанню рішень постійних комісій та сесій міської ради.
Про розгляд звернення краєзнавців Барського краю щодо клопотання Барської міської ради перед
Кабінетом Міністрів України про встановлення літочислення міста із 1401 р.
Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Титаренко І.А. щодо проведення ремонту
вулиці Леонтовича.
Різне.

Головуючий запропонував розглядати питання та проводити голосування за скороченою процедурою.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Розглядати питання та проводити голосування за скороченою процедурою.
Головуючий запропонував присутнім , що бажають виступити подавати письмові заявки з вказівкою
теми виступу.
Головуючий відмітив, що депутат Павлюк І.Ф., який має виступати з питання №1 порядку денного
затримується, запропонував розглядати питання в наступному порядку:
1) Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 р.
2) Про встановлення ставки акцизного податку на 2017 рік.
3) Про затвердження Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги
як компенсацію по сплаті земельного податку за 2016 рік.
4) Про звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого
підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення.
5) Про виконання депутатських запитів.
6) Про затвердження КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» проектно-кошторисних документацій .
7) Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
8) Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в
місті Бар.
9) Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, комп'ютерів Барською міською радою, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету міста Бар.
10) Про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, гостей міста та
направлення делегацій Барської міської ради.
11) Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна.
12) Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми на 2016-2020 роки «Безпечна
Барщина – взаємна відповідальність».
13) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
14) Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради та дотримання Регламенту роботи
Барської міської ради.
15) Про звіт заступників міського голови по виконанню рішень постійних комісій та сесій міської ради.
16) Про розгляд звернення краєзнавців Барського краю щодо клопотання Барської міської ради перед
Кабінетом Міністрів України про встановлення літочислення міста із 1401 р.
17) Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Титаренко І.А. щодо проведення ремонту
вулиці Леонтовича.
18) Різне.
Розгляд питань порядку денного:
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1.

СЛУХАЛИ: інформацію Радзієвського А.М., начальника відділу міської ради, про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік.
15 год. 29 хв. - Зайшов депутат Павлюк І.Ф.
Присутні на сесії: – 23 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Сторожук В.В.
Голосували: за – «23» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є.,
Кальман О.В.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О.,
Теплов А.А.,
Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Бородкін С.О.).
ВИРІШИЛИ:
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».

2.

СЛУХАЛИ: інформацію Радзієвського А.М., начальника відділу міської ради, про встановлення
ставки акцизного податку на 2017 рік.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
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.

3.

СЛУХАЛИ: інформацію Радзієвського А.М., начальника відділу міської ради, про затвердження
Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги як компенсацію по
сплаті земельного податку за 2016 рік, згідно якого загальний розмір допомоги становить 60 % від
суми сплаченого фізичною особою –платником податку земельного податку за 2016 рік.
Депутат Гуменюк І..В. запропонувала загальний розмір допомоги встановити в розмірі 70%.
Головуючий про те, що міська рада відшукує можливості вийти з ситуації, що склалась на даний
час навколо податків на землю, ставка сплати земельного податку для фізичних осіб на 2017 рік
встановлена значно менша. Запропонував проголосувати за пропозицію депутата Гуменюк І.В., а
саме: за виплату матеріальної допомоги фізичним особам – платникам податку в розмірі 70% від
суми сплаченого земельного податку за 2016 рік як компенсацію по сплаті земельного податку.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проекту положення з урахуванням пропозиції депутата Гуменюк І.В.
та встановити одноразову адресну матеріальну допомогу фізичним особам – платникам податку в
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розмірі 70% від суми сплаченого земельного податку за 2016 рік як компенсацію по сплаті
земельного податку .
Депутат Кальман О.В. : Скільки людина сплачуватиме за одну сотку у разі компенсації 60 %, адже
з суми компенсації сплачуються податки.
Головуючий про те , що з суми допомоги будуть сплачені податки, близько 20 % від суми.
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. відповіла, що близько 45 грн. за сотку .
Головуючий про те, що вже проголосовано 70 % компенсації.
Депутат Трачук В.О. про те, що в центрі м.Вінниці вартість 1 сотки складає 28 грн. , м. Жмеринці - 6
грн., запропонував розмір компенсації встановити в розмірі 90%.
Погребняк В.М. про те, при тій вартості землі , яка є на 2016рік , не всі громадяни зможуть
сплатити податок . Якщо особа не сплатить податок протягом 60 днів з дня отримання
повідомлення з податкової , протягом 2 років податкова нараховуватиме штрафні санкції.
Компенсація , що буде виплачена громадянам несе додаткове навантаження на громадян,
необхідно зібрати велику кількість документів. Запропонував внести зміни до рішення 5 сесії міської
ради 7 скликання від 23.12.2015р. згідно якого було прийнято рішення про сплату даного
земельного податку та виправити помилку.
Депутат Гуменюк І.В. про те, що проводились консультації з податківцями на обласному рівні,
звертались у м.Київ, внаслідок яких стало відомо , що неправомірно вносити зміни до рішення 5
сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р. згідно якого було прийнято рішення про сплату
даного земельного податку.
Депутат Петрина М.І. запропонував загальний розмір допомоги встановити в розмірі 80%.
Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію депутата Петрини М.І., а саме: за
виплату матеріальної допомоги фізичним особам – платникам податку в розмірі 80% від суми
сплаченого земельного податку за 2016 рік як компенсацію по сплаті земельного податку.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проекту положення з урахуванням пропозиції депутата Петрини М.І.
та встановити одноразову адресну матеріальну допомогу фізичним особам – платникам податку в
розмірі 80% від суми сплаченого земельного податку за 2016 рік як компенсацію по сплаті
земельного податку.
Головуючий запропонував затвердити в цілому Положення про порядок надання громадянам
одноразової адресної матеріальної допомоги як компенсацію по сплаті земельного податку за 2016
рік, встановивши одноразову адресну матеріальну допомогу фізичним особам – платникам
податку в розмірі 80% від суми сплаченого земельного податку за 2016 рік як компенсацію по сплаті
земельного податку .
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про порядок надання громадянам одноразової адресної
матеріальної допомоги як компенсацію по сплаті земельного податку за 2016 рік (додається).
4.

СЛУХАЛИ: Депутат Павлюк І.Ф. зачитав звернення фракції ВО «БАТЬКІВЩИНА» з пропозицією
про звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необґрунтованого
підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звернутись до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно
необґрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення (текст
звернення додається).

5.

Депутат Подуфалов В.М. інформував з питання «Про виконання депутатських запитів».

5.1.

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.
Депутат Петрина М.І. запропонував включити до складу комісії депутата Павлюка І.Ф. , який
проживає по вул..Матросова, проінформував, що обстеження проводилось ,поточний ремонт можна
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вже робити, висипати гравієм, щебенем, питання відведення дощових вод з вулиць І.Франка і
Матросова є проблемним, потрібно досконально вивчити. Запропонував доручити КП «Барблагоустрій» провести поточній ремонт вулиці І.Франка.
Депутат Бородкін С.О. запитав Нікітіна С.С. про доцільність висипання вулиці щебенем, який
змиється дощовими водами.
Депутат Нікітін С.С. про те, що на даний час ставити питання перед КП «Бар-благоустрій» є
передчасним, потрібно вирішити питання відведення дощових вод - облаштування траншеї біля
огорожі Барського учбово-виробничого товариства сліпих.
Голосували: за – «23» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Кальман О.В.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов
А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«1»
(Петрина М.І.), утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію з вивчення питання щодо можливості облаштування відведення дощових вод з
вулиць І.Франка і Матросова у наступному складі :
Голова комісії : Нікітін С.С. – голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства;
Члени комісії:
Залевський О.Є., начальник КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» ;
Омельчук В.В., начальник технічного відділу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»
Погребнюк Ю.В., гол.спеціаліст відділу АБЗВ;
Петрина М.І., депутат міської ради ;
Павлюк І.Ф., депутат міської ради;
Бартащук А.Ф., житель вул. І.Франка.
2)Комісії вивчити дане питання та надати висновки для розгляду на наступній сесії міської ради.
5.2.

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. Запропоновано профільною комісією виділити 100 тис. грн. на будівництво тротуару по вул..
Чернишевського, 50 тис. грн., на поточний ремонт переїзду через річку Горпинка по вул.
Григоровичів-Барських з водовідведенням стічних вод
Депутат Трачук В.О. про те, що 50 тис. грн. на поточний ремонт переїзду через річку Горпинка по
вул. Григоровичів-Барських з водовідведенням стічних вод це достатня сума. Щодо завершення
будівництва вулиці Чернишевського, то коштів в сумі 100 тис.грн. недостатньо, є звернення
громадян міста, багато людей по ній ходять на городи , це стратегічна вулиця і будівництво
потрібно закінчити.
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. повідомив,що проект з ремонту вулиці Чернишевського
недосконалий, потребує коригування , тому в даний час доцільно зробити тротуар , а тим часом
відкоригувати проект.
Депутат Трачук В.О. на реалізацію проекту витрачено 270 тис.грн., потрібно ще близько 600 тис.грн
.Виготовляються нові проекти, незрозуміло чому не коригується проект на будівництво дороги по
вул.Чернишевського. Потрібно завершити вже розпочаті роботи, а не розпочинати нові .
Представник громади Степанківський М.О. висловив думку, що нелогічно не завершити розпочаті
в 2015р. роботи.
Депутат Петрина М.І. запропонував питання ремонту вулиць не розглядати , до наступної сесії
визначити черговість.
Депутат Вознюк В.В. заперечив , що у разі затягування питань ремонту вулиць , роботи будуть
розпочинатись в восени взимку , в кінцевому результаті програють мешканці міста .
Депутат Бородкін С.О. запитав Кальмана О.В. : Чому на присутні присутні на пленарному засіданні
12 сесії міської ради депутати попередньої каденції голосували за проведення ремонту вулиць міста
по вищих цінах у 2015р.
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Депутат Любарський В. К. запитав щодо вартості покриття доріг, які ремонтувались за каденції
міської ради 6 скликання і тепер?
Головуючий проінформував , що згідно розроблених проектів з ремонту вулиць:
- за 7 каденції вартість складає : вул.. М.Леонтовича - 323 грн. / кв.м ; вул.Залізняка - 343 грн.
/ кв.м; пл.Пам’яті – 489 грн./кв.м; вул..Григоровичів –Барських – 357 грн. /кв.м , вул..Гончарна
– 258 грн. / кв.м.;
- за 6 каденції вартість складає: вул..Димитрова – 600 грн. /кв.м ; вул.Врублевського – 439 грн./
кв.м; вул..Чернишевського – 573 грн./кв.м.
Депутат Трачук В.О. запитав : Якщо проекти були по завищеним цінам, чому міська рада не
зверталась до правоохоронних органів?
Депутат Нікітін С.С. запропонував повідомив, що можна звернутись офіційно в ДАБІ у Вінницькій
області з проханням провести перевірку проекту по ремонту дороги по вул.. Монастирська.
Депутат Петрина М.І. запропонував завершити ремонт вул..Чернишевського.
Депутат Трачук В.О. висловив пропозицію щодо виділення коштів в сумі 600 тис.грн. на ремонт
дороги по вул..Чернишевського.
Голосували: за – «23» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Кальман О.В.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов
А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0»,
утрималось-«1» (Петрина М.І.).
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до міського бюджету, а саме :
- виділити 100 тис. грн. на будівництво тротуару по вул. Чернишевського .
- виділити 50 тис. грн. на поточний ремонт переїзду через річку Горпинка по вул. ГригоровичівБарських з водовідведенням стічних вод.
2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на коригування та перерахунок кошторису на залишок
робіт в цінах на липень 2016 року на вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Чернишевського від перехрестя з вул. Європейською (Нахімова) до перехрестя з вул.
С.Руданського (Кірова) в м. Бар Вінницької області.
5.3.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата міської ради Теплова А.А. щодо ремонту дорожнього
покриття по вул.. Кооперативній .
Депутат Теплов А.А. запропонував включити до складу комісії для технічного обстеження
вул..Кооперативної начальника Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» Сабайдаша В.І.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію для технічного обстеження вул. Кооперативна з метою подальшого ремонту
та облаштування водовідведення у наступному складі :
Голова комісії : Залевський О.Є., начальник КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» ;
Члени комісії:
Нікітін С.С. – голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства;
Теплов А.А., депутат міської ради ;
Сабайдаш В.І., начальник Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ»;
Омельчук В.В., начальник технічного відділу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
Погребнюк Ю.В., гол.спеціаліст відділу АБЗВ.
2) Комісії вивчити дане питання та надати висновки для розгляду на наступній сесії міської ради.

5.4.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Титаренко І.А. щодо скарги Сторожук В.І. на
встановлення Матковською Т.Б. тимчасової споруди по вул.. Соборна, 23.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Доручити КЗ «Муніципальна варта» вжити міри щодо дотримання Матковською
Тетяною Борисівно правил виїзної торгівлі по вул..Соборна, біля будинку №23 в м.Бар згідно
чинного законодавства.
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5.5.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата Титаренко І.А. щодо виділення коштів в сумі 34482 грн. на
ремонт ліфтів будинку №23 по вул..Соборна та продовження експлуатаційного дозволу.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Запропонувати ОСББ «Стріла -23» звернутись із заявою до міського голови про
приведення ліфтів до належного стану.

6.

СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Нікітін С.С. про затвердження КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» проектно-кошторисної
документації.
Депутат Нікітін С.С. про те, що на засіданні профільної комісії відзначалось, що усі ці проекти
потребують додаткового вивчення. По вулиці Гончарній спочатку потрібно отримати проект зливової
каналізації, щоб можна було потім зв’язати з проектом по ремонту самої дороги, потім зробити
зливову каналізацію, здійснити підсипку біля ПП «СОЛОДКА ПЛАНЕТА», асфальтувати дорогу
вибірково не по всій протяжності вулиці - лише там, де є потреба.
Депутат Теплов А.А. про те, що кардинально не згоден з поточним ремонтом вулиці, вулиця з
великою інтенсивністю пішохідного руху: йдуть діти до шкіл, маленьких дітей ведуть та несуть у
садочок.
Депутат Кальман О.В. про те, що в квітні місяці було вирішено на комісії всі питання ремонту і
будівництва спочатку вирішувати на сесії. Запитав депутата Вознюка В.В.: Яка Ваша особиста точка
зору? Депутатам вже не ходити на сесії?
Депутат Нікітін С.С. про те, що ці питання більш детально потрібно опрацьовувати на комісіях,
щоб не було дискусій на сесіях. По процедурі передбачено так : проектна організація розробила
проект, який в подальшому затверджується на сесії, по кожному проекту на комісії мною було
озвучені зміни, які потрібно внести в проект:
1) ПКД щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул..Григоровичів-Барських – не
закладено виконання робіт по викорчовуванню пеньків зрізаних дерев , непередбачені бордюри.
2) ПКД щодо капітального ремонту дорожнього покриття на пл.. Пам’яті: заплановано демонтаж
бордюрів, нові бордюри, підсипання дороги , але не заплановано ремонт прилеглих тротуарів.
3) ПКД щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. М. Залізняка: необхідно
запланувати ремонт бордюрів, тротуарів, провести вибіркове асфальтування дороги – там де
прокладався водогін.
4) ПКД щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул..Леонтовича - не враховано
встановлення бордюрів.
Але міський голова не чує цих пропозицій. Якщо проект сесією буде затверджений , то потрібно
буде вносити корегування ПКД, а це можливо додаткові кошти. Запитав у міського голови : Чи є
письмові звернення по підприємців, які здійснюють комерційну діяльність по вул..Леонтовича? Чи є
письмові підтвердження щодо їх дольової участі в проведенні ремонту?
Головуючий відповів, що після затвердження ПКД можна буде звертатись до підприємців щодо
дольової участі у реалізації проектів, було усне звернення, підприємцями була надана відповідь,
що будуть приймати участь.
Депутат Нікітін С.С. запропонував не затверджувати ПКД, додатково вивчити, доопрацювати,
можливо відкоригувати їх.
Начальник технічного відділу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» Омельчук В.В. надав роз’яснення щодо
збору вихідних даних: наприклад по капітальному ремонту дороги по пл..Пам’яті – для стоку води
потрібна ув’язка від вул..Соборна до вул. Святого Миколая, старі бордюри необхідно замінити на
нові, демонтовані бордюри можна використовувати для ремонту інших вулиць. Вулиця
обстежувалась комісією, яка вважає проект нормальним. Тротуари на площі Пам’яті будуть
ремонтуватись під час реконструції самої площі.
Депутат Петрина М.І. запитав : Чи не передбачається зробити цю частину пл..Пам’яті пішохідною та
отримав відповідь, що тут розташовані Управління соціального захисту, Пенсійний фонд, РАЦС,
куди звертається багато людей , в тому числі й тих, хто за станом здоров’я не може ходити, їм
потрібно користуватись транспортом.
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Депутат Гуменюк І.Ф. запитала щодо наявності виконавців робіт, проінформувала , що їх можна
знайти через сайт PROZORRO, що дасть змогу зекономити кошти.
Омельчук В.В. продовжив інформувати про стан роботи згідно наявних ПКД :
1) Щодо ремонту дороги по вул. Григоровичів - Барських : зелена зона, в т.ч. корчування
пеньків, буде облаштована силами КП «Бар-благоустрій» до початку ремонту дороги.
2) Щодо ремонту дороги по вул.. Леонтовича : встановлення бордюрів не закладалось, бо там
широка зелена зона, що може вбирати дощову . За рахунок вкладеного асфальту рівень
дороги буде піднятий, що забезпечить стік води в зелену зону.
3) Щодо ремонту вулиці Гончарної . Є два окремих проекти: проект по ремонту дороги
замовляв КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» - виготовлений раніше, проект по водовідведенню
виготовляє вуличний комітет – він буде пізніше. Є місце , де проекти пересікаються.
Погребняк В.М. висловив думку, що з доповіді Нікітіна С.С. , не побачив комплексного підходу до
ПКД, в жодному з проектів не передбачене водовідведення .
Головуючий заперечив , що в ПКД на капітальний ремонт доріг по вул.. Гончарній, пл.Пам’яті,
вул.Григоровичів – Барських водовідведення передбачено.
Депутат Нікітін С.С. запропонував врахувати вищезгадані пропозиції , відкоригувати проекти.
Депутат Петрина М.І. запропонував затвердити проекти , враховуючи вище зазначені пропозиції
щодо письмових зобов’язань про дольову участь в ремонті вулиць підприємців, що мають бізнес на
вулицях, де запланований капітальний ремонт.
Депутат Кальман О.В. запитав щодо сплати за експертизу ПКД.
Начальник КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» Залевський О. Є. про те, що оплата буде після затвердження
ПКД.
Депутат Нікітін С.С. про те, що оригінали висновків експертизі ПКД будуть отримані після
проплати.
Депутат Вознюк В.В. про те, що потрібно затвердити ПКД та розпочати проводити ремонти вулиць,
поки сприятлива погода.
Голосування за пропозицію: Про затвердження ПКД з врахуванням пропозицій депутата Петрини
М.І. щодо дольової участі в ремонті вулиць підприємців, що мають бізнес на вулицях, , де
запланований капітальний ремонт.
Голосували: за – «13» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«11» (Гуменюк І.В.,
Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не прийняте.
17год.36 хв. - Оголошено перерву.
18год.03 хв. – продовження роботи сесії.
Депутат Кальман О.В. підтримав пропозицію Нікітіна С.С. про те, що дане питання потрібно
доопрацювати, розглянути на наступній сесії, що відбудеться в кінці липня.
Голосування за пропозицію Нікітіна С.С.: Про зняття на додаткове доопрацювання ПКД з
подальшим коригуванням та розглядом на наступній сесії .
Голосували: за – «13» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Трачук В.О.,
Цимбал О.В.), проти-«6» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А.), утрималось-«5» (Любарський В.К., Мандрика Т.Ц.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.).
Рішення не прийняте.
Депутат Вознюк В.В. запитав: Чи можливо прийняти на сесії рішення про затвердження ПКД та з
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урахуванням пропозицій Нікітіна С.С. щодо усунення недоліків?
Головуючий про те, що зауваження щодо « зрізання дубів та видалення пеньків » не мають
значення для робіт по ремонту доріг , так як ці роботи планувалось виконуватись за рахунок КП
«БАР-БЛАГОУСТРІЙ».
Депутат Любарський В.К. запитав : Яким чином вибирались проектанти для розробки проектів?
Чи звертались до місцевих проектних груп?
Головуючий про те, що немає кваліфікованих проектних груп за таким профілем.
Депутат Скорич СО. запитав : В який термін вносяться зміни до проектів?
Депутат Нікітін С.С. відповів, що це залежить від бажання проектанта, на його думку, при бажанні
технічно за 2 дні це можливо зробити. Звернувся до депутатів підтримати пропозицію щодо
затвердження ПКД з капітального ремонту доріг, а у разі , якщо дороги будуть неякісні, запитати з
міського голови .
Голосування за пропозицію: Про повторне голосування питання щодо затвердження ПКД з
врахуванням пропозицій депутата Петрини М.І. щодо дольової участі в ремонті вулиць підприємців,
що мають бізнес на вулицях, , де запланований капітальний ремонт.
Голосували: за – «18» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«2» (Пужаліна Г.В., Трачук В.О.),
утрималось-«4» (Гуменюк І.В.,
Кальман О.В., Мельник А.А., Цимбал О.В.).
ВИРІШИЛИ: Повторно проголосувати питання щодо затвердження ПКД з врахуванням пропозицій
депутата Петрини М.І. щодо про дольової участі в ремонті вулиць підприємців, що мають бізнес на
вулицях, де запланований капітальний ремонт.
Депутат Нікітін С.С. про те, що дане голосування показало, що будь-які питання можуть
вирішуватись.
Повторне голосування за пропозицію: Про затвердження ПКД з врахуванням пропозиції
депутата Петрини М.І. щодо дольової участь в ремонті вулиць підприємців, що мають бізнес на
вулицях, де запланований капітальний ремонт.
Голосували:за – «19»(Бородкін С.О.,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«3» (Кальман О.В., Мельник А.А.,
Цимбал О.В.), утрималось-«1»
(Пужаліна Г.В.). Депутат Трачук В.О. не голосував.
ВИРІШИЛИ:
1)Затвердити проектно-кошторисні документації по робочих проектах:
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гончарній зі з’їздом на вул. Руський вал в м.Бар
Вінницької області» на суму 765 024 грн. (сімсот шістдесят п’ять тисяч двадцять чотири гривні);
-«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Григоровичів-Барських на ділянці від
перехрестя з вул. Врублевського до перехрестя з вул. Каштановою в м.Бар Вінницької області»
на суму 692 171 грн. (шістсот дев’яносто дві тисячі сто сімдесят одна гривня);
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття на пл.. Пам’яті від перехрестя з вул. Соборна до
перехрестя з вул. Св. Миколая в м. Бар Вінницької області» на суму 918 832 грн. (дев’ятсот
вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні);
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Залізняка в м. Бар Вінницької області» на
суму 888 369 грн. (вісімсот вісімдесят вісім тисяч триста шістдесят дев’ять гривень);
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Леонтовича в м. Бар Вінницької області» на
суму 659 066 грн. (шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч шістдесят шість гривень).
2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проектів та вимог
чинного законодавства.
3) Звернутись до підприємців та промисловців, що здійснюють комерційну діяльність та
виробництво на вулицях, вказаних в п.1 даного рішення з пропозицією про прийняття дольової
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участі в проведенні капітального ремонту доріг.
18 год. 36 хв. Вийшли депутати Кальман О.В. , Мельник А.А., Нікітін С.С., Трачук В.О.,
Присутні на сесії: – 19 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник
Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна
Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Нікітін С.С.,
Сторожук В.В., Трачук В.О.
7.

СЛУХАЛИ інформацію постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В.

7.1.

Про затвердження розпоряджень міського голови щодо внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік».
Депутат Любарський В.К. запропонував Гуменюк І.В. довести до відома сесії про висновки
профільної комісії щодо розпоряджень міського голови.
Депутат Гуменюк І.В. доповіла про зауваження профільної комісії з даного питання щодо
перенесення (наближення) коштів з місяця на місяць, що стосується будівельних і ремонтних робіт.
Питання змін до бюджету розглядати лише на сесіях згідно ст..23 Бюджетного кодексу.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
7.1.1)Затвердити :
7.1.1.1) 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.».
7.1.1.2) 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.».
7.1.1.3) 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».
7.1.1.4) 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»»/
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7.1.1.5) розпорядження №156 -Р від 23 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 010116 «Органи місцевого самоврядування» з КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 940 грн.»
7.1.1.6). розпорядження №158 -Р від 24 червня 2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
« 1.Перенести видатки загального фонду по КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти » :
1.1.У березні місяці з КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев'язувальні матеріали » в сумі 1000
грн. та з КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних) » в сумі 29 000 грн. на КЕКВ 2111 «
Заробітна плата »;
1.2.У квітні місяці з КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев'язувальні матеріали » в сумі 1400 грн.
на КЕКВ 2111 «Заробітна плата »;
1.3.У травні місяці з КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії » - 6 300 грн. на КЕКВ 2111
«Заробітна плата»;
1.4.У червні місяці з КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » в сумі 22
938 грн. на КЕКВ 2111 « Заробітна плата »;
1.5.У липні місяці з КЕКВ 2111 « Заробітна плата » на :
- КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » в сумі 22 938 грн.
- КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев'язувальні матеріали » в сумі 2400 грн.
- КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних) » в сумі 29 000 грн.
- КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії » в сумі 6300 грн.»
7.1.2) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 4 500 грн.
7.1.3) 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.
7.2.

Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на
2016 рік».
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
7.2.1) Збільшити доходи загального фонду міського бюджету:
7.2.1.1) за рахунок додаткових надходжень, які склалися станом на 01.07.2016 року в сумі 1 962
000 грн. по наступних кодах:
-11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» в
сумі 46 800 грн.
-14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів» в сумі 460 000 грн.
-18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 287 700 грн.
-18010600 « Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 322 400 грн.
-18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 66 850 грн.
-18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 78 150 грн.
-18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 140 900 грн.
-18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 370 200 грн.
-22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 98 000 грн.
-22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України» в сумі 91000 грн.
7.2.1.2) за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету під програму
«Створення
центру громадської пам’яті на ділянці занедбаного кладовища» по коду 41035000 «Інша
субвенція» в сумі 70 000 грн.
7.2.2) Збільшити видатки загального фонду в сумі 445 000грн.:
7.2.2.1) По КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні
трансферти ( установам та організаціям) - в сумі 50 000 грн.. КП «Бар-благоустрій» на
поточний ремонт мостового переїзду через річку Горпинка по вул. Григоровичів-Барських з
водовідведенням стічних вод.
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7.2.2.2) По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 105 000 грн. ( для поточного ремонту даху ДНЗ № 3-80 000 грн. та поточного ремонту
паркану ДНЗ № 7- 25 000 грн.)
7.2.2.3) По КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні
трансферти ( установам та організаціям) КП «Барське будинкоуправління» - в сумі 30 000 грн.
7.2.2.4) По КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні
трансферти (установам та організаціям) «КП «Бар-благоустрій» - в сумі 153 000 грн. на:
- спів фінансування проекту « Створення центру громадської пам’яті на ділянці занедбаного
кладовища» 21 000 грн. з місцевого бюджету та 70 000 грн. субвенція з обласного бюджету.
- ямковий ремонт доріг міста в сумі 62 000 грн.
7.2.2.5) По КФК 160101 «Землеустрій » КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - в сумі
40 000 грн. для оплати вирахування площ земельних ділянок, державної, комунальної та
приватної власності.
7.2.2.6) По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші видатки
населенню» - в сумі 50 000 грн. для надання матеріальної допомоги мало захищеним
верствам населення міста.
7.2.2.7) По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» - в сумі 60 000 грн. для поточного ремонту фасаду приміщення Барської міської
ради.
7.2.2.8) По КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» - в сумі 17 000 грн., із них :
-15 000 грн. на КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної
допомоги» (Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у місті Барі на 2016 рік);
- 2 000 грн. для придбання тротуарної плитки ЗОШ № 3 м.Бар.
7.2.2.9) По КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти (установам та
організаціям)» ОСББ «Лад» - в сумі 10 000 грн. на придбання матеріалів на реалізацію
програми «Програма об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЛАД» «Поточний
ремонт внутрішньої мережі водопостачання будинку №4 по вул. Чернишевського у м.Бар».
7.2.3) Перенести видатки загального фонду по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
в сумі 900 грн. з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2282 «Окремі заходи
по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» .
7.2.4) Збільшити видатки спеціального фонду (фонд розвитку) за рахунок коштів переданих
з загального фонду в сумі 1 517 000 грн.:
7.2.4.1) По КФК 150101
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» КП «Бар-благоустрій» на « Капітальний ремонт дорожнього покриття на
пл..Пам’яті від перехрестя з вул.. Соборна до перехрестя з вул.. Св. Миколая в м. Бар
Вінницької області» - 559 000 грн.;
7.2.4.2) По КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» - в сумі 73 000 грн.:
- 30 000 грн. для придбання комп’ютерів;
- 43 000 грн. для придбання ПАНО- державна та місцева символіка.
7.2.4.3) По КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»
КП «Бар-благоустрій» - в сумі 645 000 грн. :
- 20 000 грн. для оплати проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектів: « Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул..Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя з вул.
Врублевського до перехрестя з вул.Каштановою в м.Бар Вінницької області» - 12 872 грн. та
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Залізняка в м. Бар Вінницької області» –
4 233 грн.
- 200 000 грн. «Капітальний ремонт системи зливної каналізації по вул..Гончарна з
під’єднанням її до існуючої по вул..М.Туніка»;
- 100 000 грн. на будівництво тротуару по вул. Чернишевського на ділянці від перехрестя з вул.
Європейською до перехрестя з вул. Дорошенка з правого боку від дороги в м.Бар Вінницької
області в м.Бар Вінницької області;
- 290 000 грн. на перенесення ГРП з метою облаштування ринкової торгівлі;
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- 35 000 грн. на придбання пристроїв для відлову безпритульних тварин.
7.2.4.4) По КФК 250380 «Інші видатки» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам. державного
управління інших рівнів» субвенція районному бюджету» в сумі 100 000 грн. для КЗ «Барська
районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» на ремонт підлоги .
7.2.4.5) По КФК 180409 «Внески в статутні фонди» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» - в сумі 140 000 грн. Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» на придбання
насосів.
7.2.5) Кошти, які були передбачені згідно рішення 3 сес.7 скл. «Про міський бюджет на 2016
рік» від 04.12.2015р. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на виготовлення ПКД і
реконструкції об’їзної дороги від вул..Цукрового заводу до вул..Арсенальна в м. Бар Вінницької
області в сумі 859 358 грн., направити на КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» КП «Бар-благоустрій»:
- на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Леонтовича» в сумі 659 100 грн.
- на «Капітальний ремонт дорожнього покриття на пл..Пам’яті від перехрестя з вул.. Соборна
до перехрестя з вул.. Св. Миколая в м. Бар Вінницької області» в сумі 200 258 грн.
7.3.

Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Звільнити:
1.1) 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.;
1.2) Ткачук Наталю Анатоліївну від плати за харчування сина Ткачука Григорія Сергійовича в
ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.10.2016р.;
1.3) Омельченко Ольгу Василівну від плати за харчування lоньки Омельченко Емми Ігорівни в
ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.11.2016р.;
1.4) Кучеряву Тетяну Олександрівну від плати за харчування сина Грабов’яка Марка Ігоровича
в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.11.2016р.;
1.5) Гончарук Наталію Анатоліївну від плати за харчування доньки Гончарук Олександри
Ігорівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.10.2016р.;
1.6) Глуговську Аллу Дмитрівну від плати за харчування дітей Глуговської Вікторії Максимівни і
Глуговської Софії Максимівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.09.2016р.
2) Зняти з розгляду заяву Вергелес Марії Іванівни щодо звільнення від плати за харчування доньки
Вергелес Анни Ігорівни в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю, оскільки відсутня довідка, що
сім’я малозабезпечена.

7.4.

Про розгляд звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Надати матеріальну допомогу:
1.1)
Огородник Зінаїді Гнатівні – на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.2) Щепковській Людмилі Леонідівні – на лікування сина Щепковського Владислава Денисовичав сумі 1000 грн.;
1.3) Хмель Людмилі Олегівні, багатодітній матері, – на лікування - в сумі 500 грн.;
1.4) Кащенко Лідії Вікторівні, інваліду 1 групи - на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.5) Мосендзу Григорію Леонідовичу – на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.6) Коберник Олені Зінов’ївні – на лікування - в сумі 500 грн.;
1.7) Гринчишиній Світлані Тихонівні – на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.8) Муржак Надії Андріївні – на лікування - в сумі 2000 грн.;
1.9) Андреєвій Олені Володимирівні – на лікування сина Андреєва Олексія Віталійовича- в сумі
2000 грн.;
1.10) Піддубчак Вікторії Леонідівні – на лікування сина Піддубчака Михайла Олександровича- в
сумі 2000 грн.;
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1.11) Бойко Інні Олегівні – на лікування чоловіка Бойка Анатолія Миколайовича, учасника бойових
дій в зоні АТО - в сумі 1000 грн.;
1.12) Мельнику Максиму Анатолійовичу, учасника бойових дій в зоні АТО, – на лікування після
поранення в зоні АТО - в сумі 500 грн.;
1.13) Раченку Аркадію Степановичу - на лікування - в сумі 2000 грн.
1.14) Петровському Ігорю Олеговичу - на лікування - в сумі 1000 грн.
1.15) Йолтухівській Наталі Володимирівні – на лікування доньки Йолтухівської Анни Сергіївни - в
сумі 2000 грн.
2) Відмовити Розбийголові В’ячеславу Михайловичу у наданні допомоги на лікування, оскільки
заявник житель іншої територіальної громади.
3) Заяву Гребенюка Ігоря Петровича на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича зняти з
розгляду на додаткове вивчення.
7.5.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств :
1) Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» - в сумі 28507 грн. на улаштування вигрібної ями біля
будинку № 66 по вул..Героїв Майдану.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
2) Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» - в сумі 238351 грн. на прокладання водопроводу
протяжністю 668,4 пм по вул.. Монастирська .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням. Рекомендувати
заявнику звернутись до Департаменту житлово-комунального господарства , енергетики та
інфраструктури Вінницької ОДА.
3) Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» - в сумі 9091 грн. в місяць (на протязі 5 місяців) на
обслуговування роботи фонтану.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
4) Управління Пенсійного фонду України у Барському районі щодо
- закладення коштів на продовження ліквідації КП «Барський ККП» , а також погашення боргів по
страховим внескам , для зарахування страхового стажу (заборгованість перед ПФУ - 246
тис.грн. станом на 01.02.2016р.)
- ліквідації фактично непрацюючого підприємства Барського КПТМ «БАРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
( заборгованість перед ПФУ - 34,8 тис.грн. станом на 01.02.2016р.)
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
5) КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Еверест» - в сумі 50 тис. грн. на збільшення заробітної плати
працівників , а сама виплату надбавки за складність та напруженість у роботі в розмірі 50 %
посадового окладу .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
6) КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Еверест» - в сумі 38250 грн. на оплату одноразового гарячого
харчування дітей і молоді денного перебування .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
7) ДНЗ №2 – на заміну вікон , вхідних дверей , ремонт даху погреба , водопостачання .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
8) ДНЗ №8 – на облаштування доріжки декоративною плиткою площею 790 кв.м .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
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9) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на придбання 90 ліжок для ГПД
перших класів.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
10) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на придбання пральної машини для
прання постільної білизни для ГПД перших класів.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
11) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на реконструкцію доріжок та
площадок (заміну асфальтного покриття на тротуарну плитку) на території площею 2492 кв.м
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
12) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на придбання 8-ми вікон для діох
комп’ютерних класів.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
13) Барська РДА - в сумі 255 тис.грн. на безоплатне харчування учнів 1-4 класів. .
ВИРІШИЛИ: розглянути за результатами виконання бюджету за 9 місяців .
14) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 4500 грн. на придбання лінолеуму та
плінтусів для ремонту кабінету трансфузіології;
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
15) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 12000 грн. на придбання двох візків для
перевезення хворих зі знімальними носилками для хірургічного відділення ;
ВИРІШИЛИ: розглянути за результатами виконання бюджету за 7 місяців .
16) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 65 000 грн.
для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу;
ВИРІШИЛИ: розглянути за результатами виконання бюджету за 7 місяців .
17) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» - в сумі 480 тис.грн. на
виготовлення ПКД для реалізації масштабного проекту щодо глобальної реконструкції всієї
спортивної споруди - стадіону «КОЛОС»
ВИРІШИЛИ: Розглянути питання про можливість виділення коштів за результатами виконання
міського бюджету за 9 місяців.
18) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» - в сумі 520 тис.грн. на заміну
старої підлоги на сучасне динамічне універсальне покриття в ігровій залі спортивної школи.
ВИРІШИЛИ:
1. Виділити кошти в сумі 100 тис.грн.
2. Розглянути питання про можливість подальшого виділення коштів за результатами
виконання міського бюджету за 9 місяців.
19) Барського районного сектору ГУ державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області щодо виділення коштів для створення та утримання місць безпечного
масового відпочинку громадян на воді та льоду .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
20) Барський районний центр ГУ державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області – в сумі 20 тис.грн. для придбання пожежних рукавів та бензину А-92 дляДПРЧ-15
м.Бар на виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та об’єктів
усіх форм власності,розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 2016-2020
роки».
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ВИРІШИЛИ: розглянути за результатами виконання бюджету за 9 місяців .
21) Управління державної казначейської служби України у Барському районі Вінницької області
щодо виділення коштів в сумі 137668, 00 на здійснення робіт з капітального ремонту вхідного
ганку будівлі даного управління по вул. Героїв Майдану , 20.
ВИРІШИЛИ: відмовити , кошти виділені районною радою.
22) ГО «Барське районне об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» - в сумі 8 тис. грн.
на придбання форменого спортивного одягу члена громадської організації для проведення
спортивних товариських матчів .
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
23) Благодійна організація «Благодійний фонд дитячі мрії» - на лікування Меретиної Марини
Василівни., що проживає в с. Пляцина Барського району.
ВИРІШИЛИ: відмовити, дитина не є мешканкою м.Бар.
Голосували питання 6.5.1-6.5.23 : за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
8.

СЛУХАЛИ: інформацію
начальника відділу державної реєстрації міської ради
Радзієвського А.М. про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок у
платне користування в місті Бар.
Радзієвський А.М. озвучив пропозицію підприємця, яку той висказав на громадських слуханнях,
про збільшення термінів дії договорів про платне користування земельними ділянками під
магазинами, кіосками , павільйонами, тимчасовими спорудами до 10 років та заборону передачі
таких земель в суборенду .
Депутат Хоменко В.В. запропонував термін - п’ять років під тимчасовими спорудами і заборонити
суборенду.
Радзієвський А.М. про те, що суборенда законом передбачена, передача земель в суборенду
проводиться за згодою сесії міської ради.
Хоменко В.В. зняв свою пропозицію щодо суборенди.
Голосування з питання про збільшення терміну надання в платне користування земельної
ділянки під тимчасову споруду з «3-х років» до «5-ти років».
Голосували: за – «6» (Залевський Ю.Є., Любарський В.К., Мельник Г.А., Михальчишина Т.Р.,
Теплов А.А.,
Хоменко В.В.),
проти-«12» (Бородкін С.О.,
Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник Ю.О., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Скорич С.О.,
Титаренко І.А., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), утрималось-«2» ( Петрина М.І., Пужаліна Г.В.).
Рішення не прийнято.
Голосування за пропозицію: термін надання в платне користування земельної ділянки під
тимчасову споруду залишити три роки.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Термін надання в платне користування земельної ділянки під тимчасову споруду
залишити три роки.
Голосування за пропозицію: Про затвердження Положення про порядок надання земельних
ділянок у платне користування в місті Бар в цілому.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок у платне користування в місті
Бар, додається.
2) Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.08.2016 року.
3) Орендарям (користувачам) земельних ділянок до 01.10.2016 року звернутися у Відділ
17

правового та соціального забезпечення для укладання додаткових угод до договорів землі.
9.

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В. про затвердження граничних сум витрат на
придбання легкових автомобілів , меблів, іншого устаткування , комп’ютерів Барською
міською радою, а також установами та організаціями , які утримуються за рахунок коштів
місцевого бюджету міста Бар.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, комп'ютерів Барською міською радою, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету міста Бар (Додаток 1).

10.

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород
Павлюка І.Ф. про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, гостей
міста та направлення делегацій Барської міської ради.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:Затвердити «Положення про порядок прийому іноземних делегацій, гостей міста та
направлення делегацій Барської міської ради» згідно додатку 1.

11.

інформацію начальника відділу державної реєстрації міської ради Радзієвського А.М. про
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1). Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна (додається).
2) Затвердити конкурсну комісію Барської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Бар в наступному
складі:
Голова комісії :

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
влади Гвоздяр Ю.В.

Секретар комісії :

- спеціаліст І категорії (юрисконсульт) відділу ПСЗ Чубар О.В.

Члени комісії :

- керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.;
- начальник ФЕВ – головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.;
- начальник відділу АБЗВ Греськів В.Б.

12.

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В. про затвердження Комплексної оборонноправоохоронної Програми на 2016-2020 роки «Безпечна Барщина-взаємна відповідальність»
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2016-2020 роки
«Безпечна Барщина-взаємна відповідальність» згідно додатку 1 доданого рішення.

13.1.

СЛУХАЛИ: голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В. зачитала звернення ОСББ «ЛАД» щодо внесення змін
до назви Програми ОСББ «ЛАД» «Створення оптимальних умов водопостачання мешканців
будинку №4 на вул. Чернишевського у м.Бар», затвердженої 4 (позачерговою) сесією 7
скликання від 15.12.2015р. та виділили кошти в сумі 10000 грн. на реалізацію даної програми.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
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1)Внести зміни до назви Програми Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЛАД»
«Створення оптимальних умов водопостачання мешканців будинку №4 на вул.Чернишевського у
м.Бар», затвердженої 4 (позачерговою) сесією 7 скликання від 15.12.2015р., змінивши назву
Програми на «Поточний ремонт внутрішньої мережі водопостачання будинку №4 по вул.
Чернишевського у м.Бар».
2) Виділити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛАД» кошти в сумі 10000 грн. на
придбання матеріалів для реалізації програми «Поточний ремонт внутрішньої мережі
водопостачання будинку №4 по вул. Чернишевського у м.Бар».
13.2.

Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій Гуменюк І.В. запропонувала внести до порядку денного питання «Про внесення змін
до рішення 9 сесії 7 скликання від 31.05.2016р. «Про внесення змін до рішення
3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік».
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 9 сесії 7 скликання
від 31.05.2016р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський
бюджет на 2016 рік».
Про внесення змін до рішення 9 сесії 7 скликання від 31.05.2016р. «Про внесення змін до
рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік».
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 9 сесії 7 скликання від 31.05.2016р. «Про внесення змін до
рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме в п.1 слова
«…на підготовку спортсменів (НТЗ) Мазур Дарини, Йолтуховського Олега та тренера
Йолтуховського Ю.В. для участі в чемпіонаті світу, Кубку України та міжнародних змагань.»
замінити словами «…на підготовку спортсменів Мазур Дарини, Йолтуховського Олега та тренера
Йолтуховського Ю.В. для участі в етапах Кубка світу з лижоролерів..».

13.3.

Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища інформував голова комісії Мельник Г.А.
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 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). Федик Яні Володимирівні - площею 0,0148 га,кадастровий номер-0520210100:01:150:0040 та
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площею 0,0009 га,кадастровий номер-0520210100:01:150:0039, по вул. Бони Сфорци, 74;
5). 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;
6). Технічна документація щодо поділу і об’єднання земельних ділянок ;
Січкоріз Ларисі Миколаївні – площею 0,0692 га, кадастровий номер–0520210100:01:071:0032, та
площею 0,0096 га, кадастровий номер–0520210100:01:071:0033, по вул. Кооперативній 71 ;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва :
7). Предан Галині Миколаївні – площею 0,0023 га, кадастровий номер–0520210100:01:002:0049, по
вул. Цукрового заводу, 40, ряд А, бокс 3 ;
8). Боднар Олесі Володимирівні – площею 0,0029 га, кадастровий номер–0520210100:02:028:0030,
по вул. Арсенальна, 17, бокс 7 ;
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
9). Глінській Людмилі Вікторівні – площею 0,1483 га, кадастровий номер–0520210100:01:072:0015,
по вул.Плотинній,8;
ГОЛОСУВАЛИ питання 13.3.1 – 13.3-9: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
13.4.

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 .
ВИРІШИЛИ: 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 – орієнтовною площею 0,0835 га по пров. Довженка , 5;
2). Кравчук Олександрі Йосипівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Йолтуховського, 14;
3). Колодію Валерію Петровичу – орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Галицьких вояків, 66 ;
4). Колодій Ользі Андріївні - орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Галицьких вояків, 66;
5). Колодій Наталії Вікторівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Галицьких вояків, 66;
6). Кадельчуку Юрію Вячеславовичу - орієнтовною площею 0,0650 га по вул. Пушкінській, 43;
7). Дроздовій Галині Петрівні - орієнтовною площею 0,0600 га по Шаповалова, 19.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
8). Карнаух Людмилі Анатоліївні - площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса , 60, ряд Г, гараж 5 А;
9). Котлушу Анатолію Івановичу - площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса , 60, гараж 423;
10). Коростію Василю Петровичу - площею 0,0035 га по вул. М.Кривоноса , 62 А, бокс №1;
11). Муляр Олені Ананіївні - площею 0,0032 га по вул. Арсенальній, 17, гараж 176;
12). Мельнику Олегу Григоровичу - площею 0,0022 га по вул. Цукрового заводу , 40 А, гараж 86;
13). Боцюровському Василю Євгенійовичу - площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса , 66 А, ряд 1,
гараж 2;
14). Денисюк Людмилі Сергіївні - площею 0,0024 га по вул. Григоровичів-Барських , 13 А, гараж 3;
15). 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 приватну власність для ведення особистого селянського господарства :
16). Гуменюку Євгенію Миколайовичу - площею 0,0600 га по вул. Медвецького, біля будинку №67;
в постійне користування
17). ОСББ «СТРІЛА 23» - орієнтовною площею 0,2000 га по вул..Соборна, 23 в м.Бар для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
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18). ОСББ «МАГНОЛІЯ+» - площею 0,4000 га по пров. Коцюбинського, 6 в м.Бар для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
ГОЛОСУВАЛИ питання 13.4.1 – 13.4.18: за – «20»; проти-«0»; утрималось-«0».
в користування на умовах оренди
19). ТОВ «УКРАЇНА» - орієнтовною площею 0,1500 га на площі Пам’яті, 13 в м.Бар для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утрималось-«0».
13.5.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
ВИРІШИЛИ: 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). Сергеєву Олександру Борисовичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу,
біля р.Горпинка ;
2). Вітковському Олександру Павловичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового
заводу, біля р.Горпинка ;
3). Кривов’язі Людмилі Андріївні – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка ;
4). Гуменюку Роману Сергійовичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка .
5). Янковській Світлані Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0400 га по вул.. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка .
ГОЛОСУВАЛИ питання 13.5.1 – 13.5.5: за – «20»; проти-«0»; утрималось-«0».

13.6.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
1). Кузьменко Жанні Данилівні – по вул. Героїв Майдану, біля шинно-монтажу для провадження
комерційної діяльності;
ВИРІШИЛИ: Відмовити, згідно ст..134 ЗК України вільні від забудови земельні ділянки
надаються виключно на земельних торгах.
2). Митковській Ірині Миколаївні – площею 0,0030 га по вул. Буняковського, в парковій зоні для
провадження комерційної діяльності (встановлення та обслуговування тимчасової споруди);
ВИРІШИЛИ: Відмовити, згідно ст..134 ЗК України вільні від забудови земельні ділянки
надаються виключно на земельних торгах.
ГОЛОСУВАЛИ питання 13.6.1 – 13.6.2: за – «20»; проти-«0»; утрималось-«0».
3). Гарник Наталії Анатоліївні – площею 0,0036 га по вул. Героїв Майдану, 26/2 для реконструкції
магазину «СМАК» з добудовою в оренду ;
Голосували: за – «9» (Бородкін С.О., Залевський Ю.Є., Маковецький С.Г., Мельник Г.А. ,
Петрина М.І., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«4»
(Гуменюк І.В., Любарський В.К., Пужаліна Г.В., Павлюк І.Ф.), утрималось-«7» (Вознюк В.В.,
Мандрика Т.Ц., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Скорич С.О., Титаренко І.А., Цимбал О.В. ).
Рішення не прийнято.
4). ФОП Мельнику Денису Миколайовичу – площею 0,0025 га на перехресті вулиць Святого
Миколая та площі Пам’яті, поряд з існуючою ТС, для провадження комерційної діяльності на
умовах земельного сервітуту;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ФОП Мельнику Денису Миколайовичу на виготовлення технічної
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документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту
орієнтовною площею 0,0025 га в м.Бар на перехресті вулиць Святого Миколая та площі Пам’яті,
поряд з існуючою ТС, для провадження комерційної діяльності за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
19 год. 12 хв. Вийшов депутат Петрина М.І.
Присутні на сесії: – 18 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Нікітін С.С.,
Петрина М.І., Сторожук В.В., Трачук В.О.
5). Огородніку Аркадію Олексійовичу – по пров. Заводський, навпроти будинку №10 біля річки
Горпинка для сінокосіння ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Відмовити, оскільки даною земельною ділянкою користується інша особа .
13.7.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: 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);
6). Вишінського Андрія Станіславовича - під № 352 (АТО);
7). Антонюка Віталія Віталійовича - під № 353 (АТО);
8). Бережного Анатолія Миколайовича - під № 354 (АТО);
9). Гарашова Фархада Абульфат Огли - під № 355 (АТО);
10). Сідліченка Юрія Миколайовича - під № 356 (АТО);
для будівництва гаража
11). Мазура Сергія Анатолійовича - під № 613 (АТО).
12). Кадельчука Вячеслава Олександровича - під № 614 (АТО).
13). Кадельчука Олександра Костянтиновича - під № 615 (АТО).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».

13.8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Волошиної А.А. про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0018 га по вул. Європейській , 21, кв.3 для обслуговування прибудови до
квартири .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: 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.

13.9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Розінець Н.В. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки
площею 0,0018 га по вул. Каштановій, 34 Б для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди).
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0018 га по вул.
Каштановій, 34 Б в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди) між Барською міською радою та гр. Розінець Наталкою Василівною на 3 роки зі ставкою
орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
13.10. 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).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: 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.
13.11. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: 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 0,0443 га.».

13.12. СЛУХАЛИ: заяву гр. Наталюка І.Г. про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки площею 0,3000 га по вул..Героїв Майдану, 53, в зв’язку з
недостатньою площею земельної ділянки для обслуговування нерухомого майна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Скасувати рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р «Про надання в
оренду земельної ділянки гр.Наталюку І.Г. » та рішення 9 сесії Барської міської ради 7
скликання від 31.05.2016 р «Про дозвіл на виготовлення
технічної
документації
гр.Наталюку І.Г.».
2) Надати дозвіл гр. Наталюку Ігорю Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для оформлення права користування земельною ділянкою на
умовах оренди, орієнтовною площею 0,3000 га по вул..Героїв Майдану, 53 в м.Бар для
обслуговування нежитлового приміщення: «Комплекс по обслуговуванню автотранспорту» за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
13.13. СЛУХАЛИ: заяву Редько Я.І. про внесення змін до договору про встановлення особистого сервітуту

від 09.09.2015р., замінивши вид використання земельної ділянки з «обслуговування двох
зблокованих тимчасових споруд» на «обслуговування капітальної будівлі » щодо земельної ділянки
площею 0,0070 га по вул. Святого Миколая в м.Бар (термін користування до 24.07.2030р.)
Голосували: за – «18» (Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Хоменко В.В.).
ВИРІШИЛИ: відмовити, оскільки відсутні дозвільні та правовстановлюючі документи на будівництво
капітальної будівлі.
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13.14. СЛУХАЛИ: заяву гр.Ніколаєвої О.А. про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради 7

скликання від 31.05.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.
Ніколаєвій О.А.» , а саме слова «будівництва прибудови до квартири » замінити словами
«будівництво та обслуговування прибудови до квартири із влаштуванням ганку і пандусу».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Ніколаєвій О.А.» , а саме слова
«будівництва прибудови до квартири » замінити словами «будівництво та обслуговування
прибудови до квартири із влаштуванням ганку і пандусу».

13.15. СЛУХАЛИ: про внесення змін до рішення 63 сесії Барської міської ради 6 скликання від 25.08.2015р.

«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) Барській міській раді ».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 63 сесії Барської міської ради 6 скликання від 25.08.2015р.
«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) Барській міській раді» , а саме слова «технічні документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості » у всіх відмінках
замінити словами «проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у відповідних
відмінках.
13.16. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+» щодо внесення змін до рішень сесій та договорів

про встановлення особистого сервітуту на земельні ділянки, в зв’язку зі зміною юридичної особи з
ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА» на ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА+».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Розірвати з ТОВ «ХЛІБНА КРАЇНА» договори про встановлення особистого сервітуту на наступні
земельні ділянки в м.Бар:
- по вул. Соборній, біля будинку№23 , площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:106:0021, для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди);
- на перехресті вулиць Героїв Майдану – Каштанової, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:036:0020, для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди);
- по вул. Святого Миколая , площею 0,0019 га, кадастровий номер-0520210100:01:111:0033, для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) .
- по вул. Каштановій, біля будинку№68, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:043:0041, для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної
торгівлі) .
- по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та № 32, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:057:0122, для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної
торгівлі) .
2)Надати ТОВ «Хлібна країна+» в користування на умовах земельного сервітуту за рахунок земель
житлової та громадської забудови міста наступні земельні ділянки в м.Бар:
- по вул. Соборній, біля будинку№23, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:106:0021, для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди) терміном на 3 (три) роки;
- на перехресті вулиць Героїв Майдану – Каштанової, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:036:0020, для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди) терміном на 3 (три) роки;
- по вул. Святого Миколая, площею 0,0019 га, кадастровий номер-0520210100:01:111:0033, для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) терміном на 3 (три)
роки.
- по вул. Каштановій, біля будинку№68, площею 0,0010 га, кадастровий номер24

0520210100:01:043:0041, для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної
торгівлі) терміном на 1 (один) рік.
- по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та № 32, площею 0,0010 га, кадастровий номер0520210100:01:057:0122, для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної
торгівлі) терміном на 1 (один) рік.
3)Встановити плату за користування вищевказаними земельними ділянками на умовах земельного
сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
13.17. СЛУХАЛИ:

Мешканка будинку №7по вул.Туніка Гнатюк Т.В. зачитала звернення ОСББ «ПРОГРЕСС+» про
внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р. «Про надання
дозволу ОСББ «Прогрес+» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку» , а саме збільшення площі
земельної ділянки на 0,3440 га, проінформувала сесію міської про судові справи навколо земельної
ділянки розташованої поряд з будинком №7 по вул.Туніка , неправомірні рішення , що були прийняті
депутатами минулої каденції, подальше скасування рішень міської ради, повідомила , що на даний
час є лише кадастровий номер. Зачитала рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від
31.05.2016р. «Про надання дозволу ОСББ «Прогрес+» на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку»,
повідомила, що не згодна з обмеженнями (обтяженнями), встановленими на земельну ділянку
площею 0,4000 га, адже ОСББ потрібно обслуговувати мережі. Запропонувала земельну ділянку
площею 0,3440 га передати в ОСББ «ПРОГРЕСС+» для обслуговування житлового будинку.
Начальник відділу АБЗВ Греськів В.Б. про те, що дана земельна ділянка розташована в землях
запасу міста , до прибудинкової території не належить.
Погребняк В.М. проінформував, що ОСББ «ПРОГРЕСС+» не існує, воно не має рахунків, немає на
своєму балансі будинку. Тепломережа відсутня, водопровід проходить по дорозі, по земельній
ділянці, не проходять тільки телефонні кабелі. Земельна ділянка має окремий кадастровий номер
та належить громаді міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Відмовити ОСББ «ПРОГРЕСС+» у наданні в постійне користування земельної ділянки
площею 0,3440 га в м.Бар по вул..М. Туніка, 7 , оскільки дана земельна ділянка є окремо
сформованою за відповідним кадастровим номером, до земель прибудинкової території не
відноситься. Згідно ст..134 ЗК України вільні від забудови земельні ділянки надаються виключно на
земельних торгах.

13.18. СЛУХАЛИ: звернення Костюка Є.Л.

щодо скасування рішень міської ради про надання у
власність Мельнику В.І., Гриценку В.І., Кузику Г.І. земельних ділянок по вул..Буняковського для
ведення особистого селянського господарства та виготовлення проекту паркової зони відпочинку
громади міста в парково-рекреаційній зоні по вул. Буняковського в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Запропонувати Костюку Є.Л. звернутись до суду щодо скасування рішень міської ради про
надання у власність Мельнику В.І., Гриценку В.І., Кузику Г.І. земельних ділянок в м.Бар по
вул..Буняковського для ведення особистого селянського господарства та державних актів на право
власності на земельні ділянки, виданих згідно даних рішень.
2) Костюку Є.Л. надати ескізну пропозицію щодо розташування паркової зони відпочинку громади
міста по вул..Буняковського для подальшого врахування в роботі при розробці генерального плану
міста Бар.

13.19. СЛУХАЛИ: Мельник Г.А. запропонував внести до порядку денного розгляд заяви ФОП

Щепковського В.М. про продовження терміну дії договору про встановлення особистого сервітуту
на земельну ділянку площею 0,1300 га в м.Бар по вул. Чернишевського для будівництва
багатоквартирного житлового будинку до 16.07.2021р. на 5 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
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ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного розгляд заяви ФОП Щепковського В.М. про продовження
терміну дії договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,1300 га
в м.Бар по вул. Чернишевського для будівництва багатоквартирного житлового будинку до
16.07.2021р. на 5 років.
СЛУХАЛИ: заяву ФОП Щепковського В.М. про продовження терміну дії договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,1300 га в м.Бар по вул. Чернишевського,
кадастровий номер 0520210100:01:039:011, для будівництва багатоквартирного житлового будинку
до 16.07.2021р. на 5 років.
Погребняк В.М. про те, що любе будівництво – це розвиток інфраструктури міста, запропонував
депутатам встановити ставку плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосування за пропозицію згідно проекту рішення:
Про продовження договору про
встановлення
особистого
сервітуту
ФОП
Щепковському В.М. на земельну ділянку площею 0,1300 га в м.Бар по вул. Чернишевського,
кадастровий номер 0520210100:01:039:011, для будівництва багатоквартирного житлового
будинку на 5 років зі ставкою плати за користування земельною ділянкою в розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосували: за – «18» (Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Пужаліна Г.В.).
Рішення не прийнято.
Голосування за пропозицію Погребняка В.М.:
Про продовження договору про встановлення особистого
сервітуту
ФОП
Щепковському В.М. на земельну ділянку площею 0,1300 га в м.Бар по вул. Чернишевського,
кадастровий номер 0520210100:01:039:011, для будівництва багатоквартирного житлового
будинку на 5 років зі ставкою плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Щепковському Віктору Миколайовичу договір про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,1300 га в м.Бар по вул. Чернишевського,
кадастровий номер 0520210100:01:039:011, для будівництва багатоквартирного житлового будинку
на 5 років зі ставкою плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформував член комісії Теплов А.А.
13.20. СЛУХАЛИ:

звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо поточного ремонту тротуару по вул..
М.Туніка на ділянці від перехрестя з вул. Героїв Майдану до перехрестя з вул. М.Кривоноса з
правого боку від дороги.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду .
19 год. 40 хв. Вийшли депутати Мельник Г.А. , Мельник Ю.О.
Присутні на сесії: – 16 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц.,
Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Нікітін С.С., Петрина М.І., Сторожук В.В., Трачук В.О.
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13.21. СЛУХАЛИ: заяву Хоменка В.В. про дозвіл на реконструкцію тимчасової споруди для здійснення

підприємницької діяльності під магазин по вул.. Святого Миколая , 1 Б.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду, комісійно визначити тип об’єкту торгівлі
(капітальна будівля чи тимчасова споруда), що розташований на даній земельній
ділянці.
13.22. 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.
Голосували: за – «16» (Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«1» (Цимбал О.В.), утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
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. 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.
19 год. 46 хв. Прийшов депутат Мельник Г.А.
Присутні на сесії: – 17 депутати та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц.,
Мельник Г.А., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Ю.О.,
Нікітін С.С., Петрина М.І., Сторожук В.В., Трачук В.О.

13.23. СЛУХАЛИ: звернення голови ОСББ «Магнолія+» Кульбаки Т.М. про передачу багатоквартирного

будинку № 6 по пров. Коцюбинського м. Бар на баланс об’єднання співвласників даного будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Передати багатоквартирний житловий будинок № 6 по пров. Коцюбинського м. Бар з балансу
комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Магнолія+».
2) Для приймання-передачі житлового будинку створити комісію у наступному складі:
Голова комісії: Кульбака Т.М. – голова ОСББ «Магнолія+»;
Члени комісії: начальник КП «Барське будинкоуправління» - Терлецький А.П.;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління» - Залевська О.О.;
члени правління ОСББ «Магнолія+» Кубова Л.І., Богуславська М.М.,
Йолтуховська Т.П.
3) Комісії визначити технічний стан житлового будинку зі складанням відповідного акту прийманняпередачі згідно вимог чинного законодавства.
13.24. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо надання броні на родинне поховання.

ГОЛОСУВАЛИ: за – «18»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити методику про надання (бронювання) місць для родинного поховання та
додатки №№1,2 до даної методики.
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13.25. СЛУХАЛИ:

Заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. з пропозицією: включити в порядок денний питання
«Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД з
будівництва тротуару по вул. Чернишевського на ділянці від перехрестя з вул.Європейською до
перехрестя з вул. Дорошенка з правого боку від дороги в м.Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: включити в порядок денний питання «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на
збір вихідних даних та виготовлення ПКД з будівництва тротуару по вул. Чернишевського на ділянці
від перехрестя з вул.Європейською до перехрестя з вул. Дорошенка з правого боку від дороги в
м.Бар Вінницької області».
Гвоздяр Ю.В. інформував з питання «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних
даних та виготовлення ПКД з будівництва тротуару по вул. Чернишевського на ділянці від
перехрестя з вул.Європейською до перехрестя з вул. Дорошенка з правого боку від дороги в м.Бар
Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД з
будівництва тротуару по вул. Чернишевського на ділянці від перехрестя з вул.Європейською до
перехрестя з вул. Дорошенка з правого боку від дороги в м.Бар Вінницької області.
19 год. 52 хв. вийшли депутати Михальчишина Т.Р., Цимбал О.В.
19 год.59хв. вийшла депутат Пужаліна Г.В.
20 год.10 хв. зайшов депутат Досій С.В.
20 год.23.хв. вийшла депутат Мандрика Т.Ц.
Присутні на сесії: – 14 депутати та міський голова, а саме : Досій С.В., Бородкін С.О.,
Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Мельник Г.А., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Каліберда С.С., Кальман О.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник
Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Трачук В.О.
Цимбал О.В.

14.

СЛУХАЛИ:
Міський голова Цицюрський А.А. зачитав свій звіт про роботу виконавчих органів ради та
дотримання Регламенту роботи Барської міської ради.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала започаткувати зошит реєстрації звернень громадян та
надання їм відповідей, зацікавилась щодо коштів, що надійшли до міської ради за 2 тис. складених
протоколів, запитала: «Чому заступником КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» прийнято саме ту особу,
що зараз працює?».
Погребняк В.М. запропонував врахувати досвід Вінницької обласної ради, не зобов’язувати
приватних підприємців облаштовувати окрему прилеглу територію. Доцільно , що підприємці
перераховували кошти на КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» і закуплялись будівельні матеріали однакового
зразка, наприклад тротуарна плитка.
Депутат Любарський В.К. запитав щодо мети відряджень до Польщі та нарахувань зарплати та
премій міському голові за період відряджень.
Гол.бухгалтер Гаджалова М.Ф. надала відповідь на запитання Любарського В.К. щодо оплати
праці міського голови.
Міський голова Цицюрський А.А. інформував про мету відряджень.
Депутат Любарський В.К. запропонував оприлюднити в газеті «БАРЧАНИ» інформацію про мету
відряджень та їх результати., запитав: «Чи подарований Будинку польському телевізор?», «Скільки
працівників прийнято для роботи в притулку для бездомних тварин?», «Коли відкриють ринок на
території колишньої тепломережі?».
Депутат Подуфалов В.М. надав відповідь щодо притулку.
Погребняк В.М. попросив внести зміни до рішення щодо фінансування стадіону та спортивної
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школи.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звіт міського голови Цицюрського А.А. прийняти до уваги.
15.

СЛУХАЛИ:
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. зачитав свій звіт по виконанню рішень постійних комісій та
сесій міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звіт заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. по виконанню рішень постійних комісій
та сесій міської ради прийняти до уваги.

16.

Про розгляд звернення краєзнавців Барського краю щодо клопотання Барської міської ради перед
Кабінетом Міністрів України про встановлення літочислення міста із 1401 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15»; проти-«0»; утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звернутись до Кабінету Міністрів України про встановлення літочислення міста Бар із
1401 р.

17.

Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Титаренко І.А. щодо проведення
ремонту вулиці Леонтовича.
Питання щодо ремонту вулиці Леонтовича розглянуто під час розгляду питання 7.2, а саме :
виділені кошти на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Леонтовича» в сумі 659 100
грн.

18.

Різне.
Запитань, пропозицій, зауважень не надійшло.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 12 сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

І.А.Титаренко

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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