Проекти рішень на 20 сесію Барської міської ради 7 скликання від 03.10.2016р.

1.

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища
СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах оренди,
земельного сервітуту).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в м.
Бар по вул. ---.
2. Передати (надати) земельні ділянки безоплатно у власність (на умовах постійного користування,
оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Рекомендувати оформити право власності (користування на умовах оренди, земельного
сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1). Казьмірук
Світлані
Миколаївні
–
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер–
0520210100:04:035:0020, по вул. Гаївська, 2;
2). Вдовиченко
Галині
Михайлівні
площею
0,0835
га,
кадастровий
номер–
0520210100:01:053:0055, по пров.Довженка, 5 ;
3). Дроздовій Галині Петрівні - площею 0,0596 га, кадастровий номер–0520210100:01:107:0050, по
вул. Леоніда Шаповалова, 19;
4). Рудзік Світлані Миколаївні - площею 0,0306 га, кадастровий номер–0520210100:01:106:0030, по
вул. Леоніда Шаповалова, 3;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
5). Пасічник- Шпортій Юлії Василівні – площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0202, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, гараж 24;
6). Мельнику Михайлу Васильовичу - площею 0,0022 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0199, по вул. М.Кривоноса, 60, гараж 80;
7). Котлушу Анатолію Івановичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер–0520210100:01:022:0201,
по вул. М.Кривоноса, 60, гараж 423;
8). Бацюровського Василя Євгенійовича - площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:03:009:0031, по вул. М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, гараж 2;
приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
9). Кирилюку Олександру Андрійовичу – площею 0,2039 га, кадастровий номер–
0520210100:__:___:___,
за територією УГГ та господарських будівель КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ»;
10). Кирилюк Юлії Сергіївні – площею 0,2039 га, кадастровий номер–0520210100:__:___:___, за
територією УГГ та господарських будівель КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
В користування на умовах оренди :
6).Краєвській
Руслані
Ярославівні
–
площею
0,0360
га,
кадастровий
номер–
0520210100:01:068:0013, на площі Пам’яті , 19/А для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі терміном на 10 років з платою за користування земельною ділянкою на умовах
оренди:
- площею 0,0229 га (під будівлею) в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
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-

ділянки;
площею 0,0131га (під проїздами, проходами, площадками) в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

7).Гвоздецькому Анатолію Васильовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер–
0520210100:01:047:0028, по вул.І.Гонти, 42 Б для ведення особистого селянського господарства
терміном на 5 років з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
В користування на умовах земельного сервітуту :
8).Невольчуку Сергію Петровичу – площею 0,0006 га, кадастровий номер–0520210100:01:068:0035,
по вул..Соборній, 1, приміщення 66 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
терміном на ______ років з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 6 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) / виділення земельних ділянок .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності
(користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного
користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1). Земській Антоніні Миколаївні - орієнтовною площею 0,0460 га по пров. Врублевського, 12;
2). Мислінській Зої Петрівні - орієнтовною площею 0,0400 га по пров. Врублевського, 12 «а»;
3). Назаревичу Олександру Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,0318 га по вул. ГригоровичівБарських, 21-2;
4). Сікорському Івану Васильовичу - орієнтовною площею 0,0150 га по пров. Коцюбинського, 10а,
кв.1;
5). Некитюку Сергію Івановичу - орієнтовною площею 0,0150 га по вул.. Воїнів-інтернаціоналістів,
11, кв.1;
6). Тирук Інні Олександрівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Йолтуховського , 21;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ п.1-п.3:
надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із
землеустрою.
7). Івашині Сергію Васильовичу - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Делімарського, 32 ;
8). Івашині Ользі Василівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Делімарського, 29;
9). Чернецькій Антоніні Павлівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Делімарського, 28;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ п.4-п.6: на розгляд комісії .
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва :
10). Маковецькому Григорію Никифоровичу - орієнтовною площею 0,0027 га по
вул..М.Кривоноса, , 60, ряд Е, гараж 4 ;
11). Малюговій Інні Іванівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.Чернишевського, 1 «Б»,
гараж 4;
12). Малюгову Олександру Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул.Чернишевського, 1 Б, гараж 5;
13). Гутаревичу Олександру Ярославовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул.Чернишевського, 1 Б, гараж 9;
в користування на умовах оренди
14). Поповій Олені Назарівні - орієнтовною площею 0,0197 га по вул. Першотравневій, 16 для
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
в постійне користування
15). ОСББ «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ» - орієнтовною площею 0,4000 га по пров. Коцюбинського, 8
в м.Бар для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
3.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних
документацій із землеустрою):
1). Кисільової Т.Ф. – площею 0,0020 га по вул. Чернишевського, в дворі будинку №4 для гаража ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії.
Можливо надати на умовах земельного сервітуту для встановлення тимчасового гаража ,
керуючись ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».

4.

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). Левковичу Анатолію Хомичу – площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
2). Хмель Валентині Станіславівні – площею 0,0150 га по вул. Цукрового заводу ;
3). Кльоцу Леоніду Григоровичу - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
4). Тараканову Володимиру Володимировичу - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
5). Некитюк Нелі Василівні - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
6). Марценюк Тетяні Анатоліївні - площею 0,0200 га по вул. Цукрового заводу ;
7). Кінзерської Алли Сергіївни - площею 0,0150 га по вул. Цукрового заводу ;

5.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних
громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Мосєжного Олександра Івановича - під № 361 (АТО) ;
2). Торкотюка Юрія Васильовича - під № 362 (АТО);
3). Кицюка Миколу Васильовича – під № 363 (АТО);
4). Гуцалюка Олександра Григоровича – під № 364 (АТО);
5). Радзієвського Олега Павловича - під № 365 (АТО);
для будівництва гаража
6). Кушніра Дмитра Валерійовича – під № 622 (АТО);
7). Гемзу Віталія Станіславовича - під № 623 (АТО)
8). Кицюка Миколу Васильовича – під № 624 (АТО);
9). Гуцалюка Олександра Григоровича – під № 625 (АТО);

6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гарник Н.А. про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 7
скликання від 22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Гарник Н.А.»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від
22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Гарник Н.А.», а
саме в п.1 слова «здійснення прибудови» замінити словами «облаштування».

7.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Заторської І.І. про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 7
скликання від 22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Заторській І.І.»
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від
22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Заторській І.І.», а
саме в п.1 слова «будівництва прибудови до існуючого магазину» замінити словами
«обслуговування і реконструкції існуючого магазину».
8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Карасевича В.В. про дозвіл на виготовлення документації на земельну
ділянку площею 0,0064 га по вул.Є.Новолинника,31.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від
22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Карасевичу В.В.», а
саме в п.1 слова «0,0030 га» замінити словами «0,0064 га».

9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мазура О.В. про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
площею 0,0064 га по вул.Є.Новолинника,31.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 61 сесії Барської міської ради 6 скликання від
16.06.2015р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.Мазур О.В.», а
саме в п.1 слова «0,0200 га по вул.Жовтневої революції 8, кв.1» замінити словами «0,0042 га по
вул. М.Леонтовича, 8, кв.1 в м.Бар та площею 0,0048 га по вул. М.Леонтовича, 8 А».

10. СЛУХАЛИ: заяву Омельчук Наталки Петрівни про надання в користування на умовах земельного

сервітуту земельної ділянки площею 0,0015 га по вул. Каштановій, 21 в м.Бар для облаштування
окремих входів до квартири та нежитлового приміщення «МАГАЗИН», у зв’язку з купівлею
нерухомого майна.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати Омельчук Наталці Петрівні земельну ділянку площею 0,0015 га в м.
Бар по вул. Каштановій , 21, кадастровий номер 0520210100:01:033:0120, для облаштування
окремих входів до квартири та нежитлового приміщення «МАГАЗИН» на умовах оренди на ______
років за рахунок земель житлової та громадської забудови міста зі ставкою плати за користування
земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з
01.09.2016р.
11. СЛУХАЛИ: заяву Мельник О.М. про зменшення плати за користування земельною ділянкою по

вул. В.Комарова, 23 в м.Бар для комерційної діяльності (обслуговування капітальної будівлі) з
«12%» до «5%» , в зв’язку з фінансовою неспроможністю сплачувати оренду плату.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії.
12. Слухали: заяву ФОП Палій Євдокії Самійлівни про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Островського для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Продовжити ФОП Палій Євдокії Самійлівні термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Островського на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
13. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки площею 0,0057 га по вул. Островського для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0057 га в м. Бар по вул. Островського на 3 роки для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
14. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки площею 0,0044 га по вул. Островського для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0044 га в м. Бар по вул. Островського на 3 роки для
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провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
15. СЛУХАЛИ: звернення Вінницької обласної організації УТМР № 130 від 04.10.2016 р. про надання

дозволу на актуалізацію експертного висновку про вартість земельної ділянки по вул. Каштановій,
46.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Надати дозвіл на доопрацювання (актуалізацію) експертної грошової оцінки,
земельної ділянки площею 0,0709 га, яка розташована в м.Бар по вул. Каштановій (у минулому вул.
Рози Люксембург), 46 та пропонується для передачі у власність шляхом продажу Вінницькій
обласній організації Українського товариства мисливців та рибалок, що виготовлена СПД
Мельником Г.А. 25.05.2015 р., на нову дату оцінки.
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Проекти рішень 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від 03.10.2016р.

1.

Постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський
бюджет на 2016 рік».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2016 року.

3.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
міста.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Звільнити на 2016 рік:
1.1) Загородню Юлію Олександрівну від плати за харчування доньки Загородньої Марії
Михайлівни в ДНЗ № 2 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході
країни з 30.09.2016р.;
1.2) Дроздову Оксану Олегівну від плати за харчування сина Дроздова Владислава Сергійовича в
ДНЗ №7 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з
25.10.2016р.;
1.3) Яцьо Настасію Вікторівну від плати за харчування доньки Яцьо Злати Миколаївни в ДНЗ №
7 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з 17.10.2016р.;
1.4) Шуляка Сергія Анатолійовича від плати за харчування дітей Шуляк Вікторії Сергіївни,
Шуляк Анни Сергіївни в ДНЗ № 8 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни з 27.09.2016р.;
1.5) Ревчук Ірину Олександрівну від плати за харчування доньки Ревчук Елли Ігорівни в ДНЗ №2
на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.6) Нідзельську Наталію Миколаївну від плати за харчування сина Сітарова Ростислава
Віталійовича в ДНЗ №2 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.7) Чернецьку Жанну Миколаївну від плати за харчування сина Грося Іллі Костянтиновича в
ДНЗ №3 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.8) Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана
Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.9) Дорошенко Тетяну Василівну від плати за харчування доньки Дорошенко Вероніки
Олександрівни в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.10) Косу Ірину Миколаївну від плати за харчування доньки Кучирявої Дарії Вячеславівни в
ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.11) Варижук Оксану Володимирівну від плати за харчування сина Варижука Артема
Олександровича в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.11.2016р. ;
1.12) Шматлай Оксану Миколаївну від плати за харчування доньки Шматлай Мар’яни Віталіївни
в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.13) Данилишину Жанну Михайлівну від плати за харчування доньки Данилишиної Вячеслави
Євгенівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.14) Юрчук Маргариту Василівну від плати за харчування дітей Юрчука Андрія Павловича,
Юрчук Вікторії Павлівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.15) Мельник Вікторію Віталіївну
від плати за харчування доньки Мельник Софії
Володимирівни в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р.;
1.16) Бутову Марину Миколаївну від плати за харчування сина Бутова Владислава Вікторовича в
ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р.;
1.17) Крисько Світлану Олексіївну від плати за харчування онуки Крисько Анни Андріївни в
ДНЗ №3 на 100% як дитини – сироти.
2) Звільнити на 2017 рік:
2.1) Крисько Світлану Олексіївну від плати за харчування онуки Крисько Анни Андріївни в ДНЗ
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№3 на 100% як дитини – сироти.
3.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу Митковській Людмилі Олександрівні на поховання
сина Дмитрика Сергія Васильовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.

4.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги:
1) Курукіної Людмили Миколаївни – на лікування ;
2) Полевської Олени Костянтинівни – на лікування;
3) Щербатюк Ольги Василівни – на лікування;
4) Криворучко Наталії Омельянівни – на лікування;
5) Семенової Галини Лук’янівни – на лікування ;
6) Доди Тетяни Леонідівни – на лікування матері Доди Ганни Павлівни ;
7) Антонюк Тамари Олексіївни – на лікування ;
8) Колосовської Надії Іванівни – на лікування;
9) Мацуна Антона Йосиповича – на лікування ;
10) Яценковської Ольги Теофанівни - на лікування ;
11) Мирчука Володимира Борисовича , інваліда війни 3 гр., учасника АТО,
житлового будинку ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.

– на ремонт

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств щодо виділення коштів :
1) КЗ «Редакція газети «БАРЧАНИ» - щодо виділення додаткових коштів на друк газети.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
2) ДНЗ №1 – на ремонт та утеплення фасаду, на заміну вікон в кількості 7 шт. – 40000 грн.,
придбання меблів – 15680 грн., проектора та екрана зі штативом – 15680 грн. , мотокоси –
2000грн.;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
3) ДНЗ №2 – на заміну вікон, ремонт даху погреба , придбання протипожежного інвентарю;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
4) ДНЗ №3 – на заміну вікон в кількості 15 шт., придбання розкладушок – 30 шт., меблів,
ремонту господарських будівель, облаштування дитячих майданчиків;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
5) ДНЗ №7 – на заміну вікон в кількості 7 шт., побудови паркану – 10 000 грн., встановлення
воріт – 50000 грн. , придбання лінолеуму – 400 грн., столів письмових – 1800 грн., стільців –
4000 грн.;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
6) Загально-освітньої школи І-ІІІ ступеню №4 – на облаштування шкільного подвір’я біля
порогу, а саме: придбання 62 кв.м бруківки;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
7) НВК «Загально-освітня школа І-ІІІ ступеню №2- гімназія» - на реконструкцію доріжок від
тротуару по вул. Героїв Майдану до входу в корпус школи або провести реконструкцію
доріжок одночасно з реконструкцією тротуару по вул. Героїв Майдану;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
8) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 6000 грн. на придбання одного візка для
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перевезення хворих зі знімальними носилками для хірургічного відділення ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії (6000 грн. виділено на один візок на 18 сесії)
9) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 244000 грн. для забезпечення готовності
лікарні до епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ в епідемічний сезон 20162017р.р. ;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії (6000 грн. виділено на один візок на 18 сесії).
10) Жмеринський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України у Вінницькій
області – в сумі 45 тис.грн. на паливно – мастильні матеріали на реалізацію оборонно правохороної програми на 2016-2020 р.р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
11) ГО «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» Барського району – в сумі 60 тис. грн. на 2017 рік згідно
наданої програми.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
12) КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 26400 грн. на придбання дозатора
шприцевого ЮСП-100 у реанімаційне відділення;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
13) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 65 000
грн. для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу;
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
14) ГО «Союз Чорнобиль» щодо фінансування у сфері медичного обслуговування для
отримання ліків чорнобильцям.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
6.

СЛУХАЛИ: Про надання громадянам одноразової адресної матеріальної допомоги як
компенсацію по сплаті земельного податку за 2016 рік .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу як компенсацію по сплаті земельного
податку за 2016 рік громадянам згідно додатку №1.
2.ФЕВ провести обов’язкові утримання з даної матеріальної допомоги згідно чинного
законодавства .

7.

СЛУХАЛИ: звернення ГО «Учасників бойових дій Барського району» щодо затвердження
програми фінансової підтримки ГО «Учасників бойових дій Барського району».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8

Проекти рішень 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від 03.10.2016р.
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
1.

СЛУХАЛИ: звернення жителів вулиці Перемоги (18 підписів) про ремонт дорожнього покриття
вулиці Перемоги .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

2.

СЛУХАЛИ: звернення жителів будинку №44 по вул..Героїв Майдану щодо капітального ремонту
будинку , який знаходиться в аварійному стані.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ : на розгляд комісії . (розміри будинку 16х20 м , загальна площа
вимощення 72 кв.м )

3.

СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» про фінансові труднощі на
підприємстві .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.

СЛУХАЛИ: звернення Барського районного військового комісаріату щодо встановлення
рекламоносія – білборду з метою поширення інформації агітаційного характеру по строковій та
контрактній службі в лавах ЗСУ.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

5.

СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «РУБІН+» щодо демонтажу металевого гаража гр. Наталюка В.К.,
розташованого в м.Бар по пров. Коцюбинського, в дворі будинку №10 біля дитячого майданчика.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії . (є дозвіл на виготовлення техдокументації із
землеустрою на земельну ділянку площею 0,0024 га по пров. Коцюбинського, в дворі будинку №6
для обслуговування металевого гаража з подальшим наданням на умовах оренди ).

6.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» щодо безоплатної передачі адресних
табличок КП «Бар-благоустрій».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати адресні таблички з балансу КП «Барське будинкоуправління» на
баланс «Бар-благоустрій» для встановлення на об’єктах нерухомого майна.

7.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від
31.05.2016р. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність житлового будинку №12
по вул.. Героїв Майдану, 12 , 2-х квартирного житлового будинку «Оператора» по вул.
Арсенальна, 19».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від
31.05.2016р. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність житлового будинку №12
по вул.. Героїв Майдану, 12 , 2-х квартирного житлового будинку «Оператора» по вул.
Арсенальна, 19», а саме в п.1 після слів «…2-х квартирного житлового будинку «Оператора»…»
додати слова «…з надвірними спорудами(сарай)…»
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Проекти рішень 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від _____.2016р.
Постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород
1.

СЛУХАЛИ: звернення КЗ БМР «Муніципальна варта» про затвердження Статуту у новій
редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити Статут Комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» у новій
редакції згідно з додатком до цього рішення.
2. Керівнику Комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» вжити усіх
необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження
Статуту Комунального закладу Барської міської ради
«Оздоровчий табір «ФОРТУНА» у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити Статут Комунального закладу Барської міської ради «Оздоровчий табір
«ФОРТУНА» у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
2. Керівнику Комунального закладу Барської міської ради «Оздоровчий табір «ФОРТУНА»
вжити усіх необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.

10

