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

7 скликання

16.12.2016р.

Початок сесії - 14 год. 30 хв.
Закінчення пленарного засідання - 15 год. 35 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 18 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Ю.О., Нікітін С.С., Подуфалов В.М., Скорич С.О. , Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Кальман О.В., Мельник Г.А., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
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.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 22
(позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 22 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання, запитав
щодо персоналій .
Запропонувано обрати секретарем сесії Хоменка В.В.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Хоменка Василя Васильовича.
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. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати одну годину без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання провести в
межах однієї години без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу.
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Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
1) Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 р.
2) Про міський бюджет на 2017 р.
3) Про внесення змін до рішення 3 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
04.12.2015 р. «Про міський бюджет на 2016 рік»;
4) Про затвердження програм на 2017 р.
5) Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України.
6) Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету комунальними
підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Бар,
частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017
році.
7) Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради та міських ДНЗ на 2017 рік.
8) Про оплату праці міського голови та заступників міського голови у 2017 році.
9) Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м.Бар у 2017р.
10) Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2017 році.
11) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
12) Різне.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2017р.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік, що додається.

2.1.

СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2017р.
Голосували: за – «17» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Ю.О., Подуфалов В.М.,
Скорич С.О. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0»,
утрималось-«2» (Нікітін С.С., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 27 608 020грн., у тому
числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 25 813 020 грн. та доходи
спеціального фонду у сумі 1 795 000 грн. ( згідно із додатком 1 до рішення).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 27 608 020 грн., у тому
числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 21 954 040 грн. та видатків спеціального
фонду бюджету у сумі 3 858 980 грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3
до рішення).
3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 858 980 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку(спеціального фонду)(згідно із додатком 2 до рішення).
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 858 980 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (
спеціального фонду) ( згідно із додатком 2 до рішення).
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі
15 000 грн.
6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду районного
бюджету до місцевого бюджету в 2017 році (згідно із додатком 4 до рішення).
7. Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 5) видатки на які у 2017 році будуть
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проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
8. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких у 2017 році буде
проводитися за рахунок коштів міського бюджету (згідно з додатком № 6) .
9. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв на 2017 рік (згідно з додатком № 7) .
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на
2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/;
- нарахування на заробітну плату /код 2120/;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів /код 2220/;
- забезпечення продуктами харчування /код 2230/;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/;
- поточні трансферти населенню /код 2730/;
11. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(дод.7)
12. Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства України
короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних з забезпеченням фінансування видатків загального фонду, у першу чергу на оплату
праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. Придбання продуктів
харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового
бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів
України прогнозних надходжень доходів місцевого бюджету на 2016 рік, що враховуються при
визначені міжбюджетних трансфертів - середньострокові безвідсоткові позички на умовах
повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
13. З урахуванням норм ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань
поточної діяльності міської ради, дошкільних навчальних закладів, вирішення невідкладних
ситуацій тощо,надати право міському голові та виконавчому комітету міської ради за
погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого
бюджету.
14. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо
запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року місцевий бюджет на
2017рік приймається з врахування норм програмно-цільового методу бюджетування.
15. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.
2.2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру виплати допомоги на поховання на 2017 рік
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити розмір матеріальної допомоги на поховання померлої особи згідно Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 року № 99, в розмірі 2 000,00 грн.

3.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет
на 2016 рік»
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1. Зменшити обсяг доходів загального фонду в сумі 12 054 грн. по :
- 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності » 1200 грн.00 коп.;
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- 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій» -9 700 грн. 00 коп.;
- 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України » - 4 650 грн.00 коп.
2. Збільшити доходи загального фонду в сумі 15 550 грн. по коду 18010600 «Орендна плата з
юридичних осіб».
3. Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам ДНЗ та оплати енергоносіїв
перерозподілити видатки по загальному фонду :
3.1. З КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 141971 грн.36 коп., а саме :
- з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 7674 грн.07 коп.
- з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 73 897грн.29 коп
- з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» в сумі 1 600 грн.00 коп.
- з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 6 600 грн00 коп.
- з КЕКВ 2274 “Оплата природного газу» в сумі 52 200 грн.00 коп.
на КФК 070101«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ2111«Заробітна плата» в сумі141971грн.36коп.;
3.2. Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :
- з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 24 509 грн.00 коп.
- з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 20 358 грн.00 коп.
- з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 81 826 грн.14 коп.
- з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 148 грн.30 коп.
на КЕКВ 2111 «Заробітна плата » в сумі 126 841грн.30 коп.;
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1 567 грн.07 коп.
- з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 52 200 грн.00 коп.
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 53 767 грн. 07 коп.
- з КЕКВ 2274«Оплата природного газу» в сумі 5053грн.52 коп.
на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» .
4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програм на 2017 р.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити програми :
1) Програма соціально-економічного розвитку, благоустрою та розвитку комунального
господарства міста на 2017 рік /КП «Бар-благоустрій»/.
2) Програма забезпечення безперебійного надання послуг по благоустрою, санітарній очистці
міста, утримання доріг та тротуарів в належному стані, вивозу та утилізації сміття і твердих
побутових відходів, озеленення міста та утримання об’єктів комунальної власності КП «Барблагоустрій» м.Бар на 2017 рік.
3) Програма забезпечення безперебійного надання послуг з утримання будинків і прибудинкових
територій КП «Барське будинкоуправління» на 2017 рік.
4) Програма забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню
Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» м.Бар на 2017 рік.
5) Програма діяльності комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» на 2017
рік.
6) Програма діяльності редакції газети «Барчани» Барської міської ради на 2017 рік.
7) Комплексна програма Барського міського центру соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест».
8) Програма культурно-масових заходів міста на 2017 рік.
9) Програма Барської міської ради по соціальному захисту населення на 2017 рік.
10) Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Барській районній спілці
ветеранів війни в Афганістані «Воїнів-інтернаціоналістів» на 2017 р.
11) Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Барській районній
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12)
13)
14)
15)

організації ветеранів України на 2017 р.
Програма використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Громадській організації
«Союз Чорнобиль України» Барського району на 2017 рік.
Програма по наданню пільг особам – учасникам антитерористичної операції по сплаті
батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста на 2017 рік.
Програма фінансової підтримки громадської організації «Учасників бойових дій Барського
району».
Програма розвитку спортивних єдиноборств в м.Бар на базі Барської районної громадської
організації «Клуб спортивних єдиноборств ім.Юрія Барди «ДАО» на 2017-2019 рік.

5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити на 2017 рік по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” КЕКВ 2800
„Інші видатки” членські внески до Асоціації міст України в сумі 6 535 грн.

6.

СЛУХАЛИ: Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади міста
Бар, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017
році
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду міського бюджету
комунальними підприємствами, які належать до комунального власності територіальної громади
міста Бар, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності
у 2017 році (додається).
2) Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами консолідованої
звітності фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у терміни, встановлені для сплати
податку на прибуток підприємств.
3) З метою своєчасного та повного надходження платежів до міського бюджету рекомендувати
Барському відділенню Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області при здійсненні
документальних перевірок комунальних підприємств, які належать до комунальної власності
територіальної громади м.Бар, забезпечити включення в переліки питань, що підлягають
перевірці, питання правильності визначення чистого прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2016-2017 роках та своєчасності сплати частини чистого
прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету.

7.1.

СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради на 2017 рік
Голосували: за – «18» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Ю.О., Нікітін С.С.,
Подуфалов В.М., Скорич С.О. , Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал
О.В.), проти-«0», утрималось-«1» (Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити загальну чисельність апарату міської ради з 01 січня 2017 р. в кількості 26 осіб.
2) Затвердити структуру апарату Барської міської ради з 01 січня 2017 р. у наступному складі:
Міський голова
Секретар міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник міського голови з економічних та гуманітарних питань
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Спеціаліст з питань інвестиційної політики
Фінансово-економічний відділ:
Начальник відділу-головний бухгалтер
Головний спеціаліст/економіст-фінансист/
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Провідний спеціаліст
Бухгалтерська служба фінансово-економічного відділу:
чотири спеціалісти (бухгалтери)
Відділ правового та соціального забезпечення:
Начальник відділу
Провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями громадян/
Спеціаліст І категорії (юрисконсульт)
Інспектор паспортного столу
Оператор комп’ютерного набору
Відділ архітектури, будівництва та земельних відносин:
Начальник відділу
Головний спеціаліст /архітектор/
Спеціаліст І категорії /землевпорядник/
Відділ державної реєстрації:
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Обслуговуюча група:
Водій
Прибиральниця
Комендант адміністративної будівлі
3) Фінансування видатків на утримання апарату міської ради проводити в межах виділених
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.
7.2.

СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність працівників Центру «Еверест» на 2017 рік.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити загальну чисельність Барського міського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» в
кількості 6 штатних одиниць (штатний розпис на 01.01.2017 р. наведений у додатку до даного
рішення), а саме :
- директор – 1 штатна одиниця;
- практичний психолог – 1 штатна одиниця;
- головний бухгалтер – 0,75 штатної одиниці;
- вчитель-реабілітолог – 0,75 штатної одиниці;
- сестра медична – 1 штатна одиниця;
- педагог соціальний - 1 штатна одиниця;
- Завідувач господарством – 0,5 штатної одиниці.

7.3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі та штатів по міських ДНЗ на 2017 рік.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити мережу міських дошкільних навчальних закладів на 2017 рік у складі п’яти дошкільних
навчальних закладів - № 1 «Берізка», № 2 «Сонечко», № 3 «Зірочка», № 7 «Казка», № 8 «Дружба»
(із загальною кількістю 35 груп, 845 дітей).
2) Затвердити загальну чисельність працівників міських дошкільних навчальних закладів в кількості
209,872 штатних одиниці, а саме :
- адмінперсоналу – 27,20 ставки;
- вихователів та педагогічних працівників – 78,832 ставки;
- господарсько-обслуговуючого персоналу – 97,84 ставки;
- спеціалістів (медсестер) – 6 ставок.

7.4.

СЛУХАЛИ:Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити наступний склад тендерного комітету Барської міської ради:
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Голова комітету - Гвоздяр Юрій Васильович, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;
Члени комітету:
Логінова Лариса Григорівна, керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету;
Чубар Оксана Василівна, начальник відділу ПСЗ;
Пішко Лариса Валеріївна , головний спеціаліст /економіст-фінансист/;
Карвацька Тетяна Миколаївна, бухгалтер.
2) Затвердити Положення про тендерний комітет Барської міської ради згідно додатку 1 до даного
рішення.
8.

СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови та заступника міського голови.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Встановити з 01 січня 2017 року міському голові та заступникам міського голови в межах
фонду заробітної плати:
а) надбавку згідно підпункту «в» п.1 ч.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006р.
в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та за вислугу років;
б) розмір щомісячної преміальної оплати за загальні результати роботи у розмірі до 50% посадового
окладу;
в) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної
заробітної плати;
г) розмір премії до державних свят – Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня
місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної заробітної плати.

9.1.

СЛУХАЛИ: Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м.Бар
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1). Встановити з 01.01.2017 року вартість харчування однієї дитини на день у дошкільних навчальних
закладах наступних розмірах:
- при триразовому харчуванні:
для дітей віком від одного до трьох років – 22,17 грн.;
для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 34,52 грн.
2) Встановити розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних
дошкільних навчальних закладах міста Бар в розмірі, що становить 60% від вартості харчування
на день.
3) Завідуючим дошкільних навчальних закладів дотримуватися норм харчування в межах відповідних
бюджетних призначень на 2017 рік.

9.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення осіб - учасників АТО від батьківської плати за харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах міста .
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Встановити з 01.01.2017 року додаткову пільгу щодо сплати батьківської плати за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста за рахунок коштів міського бюджету, а
саме – зменшення на 50 % розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах міста для батьків, які є учасниками антитерористичної операції на сході країни, відповідно
до умов Програми по наданню пільг особам-учасникам антитерористичної операції по сплаті
батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста на 2017 рік,
затвердженої рішенням Барської міської ради.

10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2017 році.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2017 році наступні об’єкти:
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- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Машинобудівників, 1 (група А);
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Заводській, 3 (група А);
2) Комісії з приватизації майна комунальної власності м.Бар вжити усіх необхідних заходів з
підготовки об’єктів, визначених п. 1 даного рішення, до приватизації.
3) Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки зазначених
нежитлових приміщень.
11.1. СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах

міста.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1. Звільнити на 2016 рік :
1.1) Вавруха Володимира Вікторовича
від плати за харчування сина Вавруха Артема
Володимировича в ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни, з 13.12.2016р.
1.2) Безпрозваної Ірини Миколаївни від плати за харчування сина Безпрозваного Михайла
Олеговича в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни, з
14.12.2016р.
1.1) Сікіржинську Ірину Миколаївну від плати за харчування доньки Сікіржинської Софії Віталіївни в
ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.04.2017р. ;
1.2) Швай Людмилу Степанівну від плати за харчування доньки Швай Ангеліни Святославівни в ДНЗ
№2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.04.2017р. ;
2. Звільнити на 2017 рік:
2.1) Неприлюк Оксану Леонідівну від плати за харчування дітей Неприлюк Ілони Андріївни, Неприлюк
Софії Андріївни, Неприлюка Дмитра Андрійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
2.2) Скворцова Володимира Петровича від плати за харчування дітей Скворцова Олега
Володимировича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
2.3) Данилишина Олександра Олександровича від плати за харчування доньки Данилишиної
Марини Олександрівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
2.4) Плахотнюк Ірину Володимирівну від плати за харчування дітей Плахотнюк Юлії Віталіївни та
Плахотнюк Софії Віталіївни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
2.5) Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана
Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
11.2. СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:

Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) Лічереп Лілії Василівні на лікування в сумі 2000 грн. ;
2) Везетіу Ларисі Анатоліївні на лікування в сумі 500 грн. ;
3) Петрусь Ользі Сільвестрівні на лікування в сумі 500 грн.;
4) Журавель Валентині Анатоліївні на лікування в сумі 1000 грн.;
5) Колосовичу Володимиру Федоровичу на лікування в сумі 1000 грн.;
6) Хмельовській Лідії Григорівні на лікування в сумі 500 грн.;
7) Теленському Олексію Олександровичу на лікування в сумі 500 грн.;
8) Кульчицькій Нелі Анатоліївні – в сумі 5000 грн., в зв’язку з пожежею в будинку №76 по
вул.Бони Сфорци.

11.3. СЛУХАЛИ: Про надання громадянам одноразової адресної матеріальної допомоги як компенсацію по

сплаті земельного податку за 2016 рік .
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Надати одноразову адресну матеріальну допомогу як компенсацію по сплаті земельного податку за
2016 рік громадянам згідно додатку №1.
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2)ФЕВ провести обов’язкові утримання з даної матеріальної допомоги згідно чинного законодавства.
11.4. СЛУХАЛИ: Про звільнення учасників АТО від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних

закладах міста.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.01.2017 р. на 2017р.:
1) Новаковську Ольгу Михайлівну від плати за харчування сина Новаковського Олександра
Геннадійовича в ДНЗ №8 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
2) Савчука Андрія Васильовича від плати за харчування дітей Савчука Дмитра Андрійовича та
Савчука Романа Андрійовича в ДНЗ №8 на 50%, дітей учасника антитерористичної операції на
сході країни;
3) Пішенка Олександра Анатолійовича від плати за харчування доньки Пішенко Софії
Олександрівни в ДНЗ №1 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
4) Рогового Віталія Миколайовича від плати за харчування доньки Рогової Аріни Віталіївни в ДНЗ
№7 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
5) Матвієнко Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Матвієнка Артема Павловича в
ДНЗ №2 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
6) Колодій Віктора Петровича від плати за харчування доньки Колодій Дар’ї Вікторівни в ДНЗ №3
на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
7) Кукурудзу Павла Павловича від плати за харчування сина Кукурудзи Володимира Павловича в
ДНЗ №8 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
8) Безпрозвану Ірину Миколаївну від плати за харчування сина Безпрозваного Михайла
Олеговича в ДНЗ №2 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
9) Казьмірову Ірину Юріївну від плати за харчування дітей Казьмірової Анастасії В’ячеславівни та
Казьмірова Романа Вячеславовича в ДНЗ №3 на 50%, дітей учасника антитерористичної
операції на сході країни;
10) Павленка Володимира Анатолійовича від плати за харчування сина Павленка Олександра
Володимировича в ДНЗ №8 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
11) Малярчук Катерину Ігорівну від плати за харчування доньки Малярчук Каріни Олексіївни в ДНЗ
№2 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
12) Панасюк Ярославу Володимирівну від плати за харчування доньки Панасюк Дар’ї Олександрівни
в ДНЗ №2 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
13) Вавруха Володимира Вікторовича від плати за харчування сина Вавруха Артема
Володимировича в ДНЗ №7 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
14) Каляфіцького Андрія Володимировича від плати за харчування доньки Каляфіцької Анни
Андріївни в ДНЗ №3 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
15) Заводну Ірину Петрівну від плати за харчування сина Заводного Максима Олександровича в ДНЗ
№7 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
16) Базалівську Ольгу Сергіївну від плати за харчування доньки Базалівської Олександри
Олександрівни в ДНЗ №1 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
17) Ільїна Вадима Володимировича від плати за харчування дітей Ільїної Марії Вадимівни та Ільїна
Владислава Вадимовича в ДНЗ №2 на 50%, дітей учасника антитерористичної операції на сході
країни;
18) Яцьо Настасію Вікторівну від плати за харчування доньки Яцьо Злати Миколаївни в ДНЗ №7 на
50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
19) Шаповала Ігоря Володимировича від плати за харчування сина Шаповала Максима Ігоровича в
ДНЗ №2 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни;
20) Шліпунову Олену Анатоліївну від плати за харчування доньки Шліпунової Вікторії Андріївни в
ДНЗ №8 на 50%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни.
Головуючий запропонував перейти до п.12 Різне Порядку денного. Виступів не було.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії. Пропозицій та зауважень не надійшло.
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Головуючий закрив пленарне засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

В.В.Хоменко

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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