УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
9 сесія

7 скликання

31.05.2016р.

Початок сесії - 15 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 19 год. 50 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 25 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Хоменко 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, депутати районної ради Маршук М.К.,
Парчевський О.Б., Пацьора О.О., приватні підприємці, мешканці міста.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 9 сесії
Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 9 сесії міської ради 7 скликання, запитав щодо
персоналій .
Депутат Кальман О.В. запропонував обрати секретарем сесії Маковецького С.Г.
Депутат Маковецький С.Г. оголосив самовідвід.
Депутат Любарський В.К. запропонував обирати секретаря сесії по черзі від кожної фракції.
Головучий озвучив пропозицію обрати секретарем сесії Кальмана О.В.
Депутат Кальман О.В. оголосив самовідвід.
Депутат Маковецький С.Г. запропонував обрати секретарем сесії Петрину М.І.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«2».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 9 сесії Барської міської ради 7 скликання
депутата Петрину Михайла Івановича.
Головуючий запропонував обрати лічильну комісію Барської міської ради 7 скликання на постійній
основі, запропонував висувати кандидатури.
Депутати запропонували обрати до складу лічильної комісії Барської міської ради 7 скликання на
постійній основі наступних депутатів по одній особі від кожної фракції: Мельника А. А., Скорича С.О. ,
Бородкіна С.О., Маковецького С.Г. , Любарського В.К.
Голосували: за – «25», проти-«0», утрималось-«1».
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ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на постійній основі Барської міської ради 7 скликання у складі
наступних депутатів: Мельника Аркадія Ананійовича, Скорича Сергія Олександровича, Бородкіна Сергія
Олександровича, Маковецького Сергія Григоровича, Любарського Віталія Калениковича.
Головуючий оголосив перерву для проведення першого засідання лічильної комісії.
Перерва тривала 10 хвилин.
СЛУХАЛИ:
Представник лічильної комісії Скорич С.О. зачитав протокол №1 засідання лічильної комісії Барської
міської ради, згідно якого головою обраний Скорич С.О., заступником голови – Любарський В.К.,
секретарем – Бородкін С.О.
Головуючий запропонував затвердити протокол №1 засідання лічильної комісії Барської міської ради.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол №1 засідання лічильної комісії на постійній основі Барської міської
ради 7 скликання від 31.05.2016р.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати три години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Депутат Петрина М.І. запропонував сесію провести в межах 2 год. 30 хвилин., питання розглядати за
скороченою процедурою.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 9 сесії Барської міської ради 7 скликання провести в межах 3 годин,
питання розглядати за скороченою процедурою.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу, врахувавши , що перше питання порядку денного уже розглянуто.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу, врахувавши , що перше питання порядку денного
уже розглянуто.
Головуючий запропонував вносити зміни та доповнення до прийнятого за основу порядку денного.
Депутат міської ради Трачук В.О. зачитав свій депутатський запит 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.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«5».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного 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.
Депутат міської ради Трачук В.О. зачитав свій депутатський запит стосовно звернення жителів вулиці
С.Наливайка щодо встановлення ліхтарів вуличного освітлення біля будинків №54, 77, 75.
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«3».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного депутатський запит депутата міської ради Трачука В.О.
стосовно звернення жителів вулиці С.Наливайка щодо встановлення ліхтарів вуличного освітлення біля
будинків №54, 77, 75.
Депутат міської ради Кальман О.В. запропонував виключити з порядку денного п.13 «Про оцінку
діяльності секретаря міської ради Подуфалова В.М. за висновками постійної комісії міської ради з
питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації,
найменувань та нагород».
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Голосували: за – «25», проти-«1», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Виключити з порядку денного п.13 «Про оцінку діяльності секретаря міської ради
Подуфалова В.М. за висновками постійної комісії міської ради з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород».
Головуючий озвучив 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.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«2».
ВИРІШИЛИ: Направити 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 на розгляд виконкому.
15.44 - Вийшов депутат Досій С.В.
Присутні на сесії: – 24 депутати та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,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., Сторожук В.В., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Хоменко В.В.
Головуючий озвучив звернення шести депутатів міської ради щодо включення до порядку денного
питання про скасування рішення 8 сесії 7 скликання від 15.04.2016р. «Про звіт секретаря міської ради
Подуфалова В.М. про проведену роботу на посаді секретаря міської ради», прийняття до відома звіту
секретаря міської ради Подуфалова В.М. та визнання організації роботи задовільною.
Голосували: за – «9» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Цицюрський А.А.) , проти-«14» (Гуменюк І.В.,
Кальман О.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк
І.Ф., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.),
утрималось-«2» (Мельник Г.А., Петрина М.І.).
Рішення не ухвалено.
Головуючий озвучив звернення тринадцяти депутатів міської ради щодо включення до порядку
денного питання про скасування рішення виконавчого комітету щодо перенесення виїзної торгівлі між
універмагом «ДРУЖБА» та автовокзалом.
Голосували: за – «23» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«2»
(Подуфалов В.М., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного звернення тринадцяти депутатів міської ради про
скасування рішення виконавчого комітету №123 від 04.05.2016р. «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
міста Бар»».
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «25» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із запропонованими змінами :
1. Про обрання лічильної комісії Барської міської ради 7 скликання на постійній основі.
/Подуфалов В.М./
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік». /Гуменюк І.В./
Про оздоровлення дітей в літній період 2016 року. /Гуменюк І.В., Бабич М.А. /
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання. /Павлюк І.
Ф./
Про затвердження програми «На варті міського порядку на 2016-2020 р.р.».
/Павлюк І.Ф. , Воробйов С.С./
Про призначення головного редактора редакції газети «Барчани» Барської міської ради.
/Павлюк І.Ф. /
При прийняття проекту Регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів та
затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік». /Гуменюк І.В., Логінова Л.Г./
При прийняття проекту Регуляторного акту «Про встановлення ставки акцизного податку на 2017
рік». /Гуменюк І.В./
Про створення відділу державної реєстрації Барської міської ради та затвердження Положення про
нього. /Гуменюк І.В., Радзієвський А.М. /
Про створення відділу державного архітектурно-будівельного контролю Барської міської ради та
затвердження Положення про нього. /Гуменюк І.В., Радзієвський А.М. /
Про затвердження плану роботи Барської міської ради на 7 скликання 2016 рік. /Подуфалов В.М./
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
/ Мельник Г.А., Нікітин С.С. /
Розгляд депутатського запиту депутата міської ради Трачука В.О. стосовно звернення жителів
вулиці С.Наливайка щодо встановлення ліхтарів вуличного освітлення біля будинків №54, 77, 75.
Розгляд депутатського запиту 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.
Розгляд звернення тринадцяти депутатів міської ради про скасування рішення виконавчого
комітету №123 від 04.05.2016р. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 254 від
14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
Різне.

Розгляд питань порядку денного:
2.

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

2.1.

Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на
2016 рік»
ГОЛОСУВАЛИ:за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
2.1.1. Зменшити видатки загального фонду
-по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти
(установам та організаціям) в сумі 200 000 грн.;
-по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) » в сумі 440 000 грн. на оплату генерального плану.;
- КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) » в сумі 50 365 грн.;
- по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти
(установам та організаціям)» та направити їх на КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 60 000 грн. для КЗ
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«БАРСЬКА РАЙОННА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «КОЛОС»» на підготовку
спортсменів (НТЗ) Мазур Дарини, Йолтуховського Олега та тренера Йолтуховського Ю.В. для
участі в чемпіонаті світу, Кубку України та міжнародних змагань.
2.1.2.Збільшити видатки загального фонду по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2610 « Субсидії
та поточні трансферти ( установам та організаціям) в сумі 45002 грн.
2.1.3. Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок коштів, переданих із загального
фонду до спеціального фонду, фонду розвитку,
- по КФК 180409 «Внески в статутні фонди» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» КЗ
БМР «Муніципальна варта» в сумі 10 000 грн.;
- по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
на оплату генерального плану в сумі 440 000 грн.;
- по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
в сумі 195 363 грн.
2.1.4. Збільшити доходи спеціального фонду по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі
3000грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку
несільськогосподарського призначення, що передбачається для продажу .
2.1.5. Збільшити видатки спеціального фонду по КФК 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі
3000 грн. на оплату експертної оцінки земельної ділянки.
2.1.6. Перенести видатки загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:
- у червні місяці з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,обладнання та інвентар » в сумі 25 000 грн.
- у вересні місяці з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 25 000 грн.
2.1.7. Затвердити:
2.1.7.1) розпорядження № 57-Р від 24.03.2016р. «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 2120 « Нарахування на оплату праці » в сумі 38 000 грн. на :
- КЕКВ 2210 « Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар » в сумі 3 000 грн.
- КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 35 000 грн.
1.2. У червні місяці з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3 000
грн. та з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 35 000 грн. на КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці»».
2.1.7.2) розпорядження № 75 від 18.04.2016 р. «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 квітні місяці з :
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 5500грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»
- КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки » в сумі 394 грн. на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»
1.2.У грудні місяці з КЕКВ2273«Оплата електроенергії»
в сумі 5500грн.на КЕКВ
2111«Заробітна плата».
2.
Згідно листа Барської районної ради № 109 від 11.04.2016р. зменшити доходи
загального фонду по коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 60 000 грн. відповідно
зменшити видатки загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» .
2.1.7.3) розпорядження № 78 від 19.04.2016 р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«1.По спеціальному фонду :
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1.1. Відповідно до розпорядження ОДА №229 від 13.04.2016р. збільшити доходи по 41035000
«Інша субвенція» та збільшити видатки по КФК 150101«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам» КВУ ВКГ «Барводоканал» на виконання робіт по
проекту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Монастирська-Маяковського в м.Бар
Вінницької області» в сумі 350 000 грн.00 коп.».
2.1.7.4) розпорядження № 88 від 04.05.2016 р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
«По спеціальному фонду перенести видатки з КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам» в сумі 350 000 грн.00 коп. на КФК 240604 «
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам»».
2.1.7.5) розпорядження № 91 від 06.05.2016 р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік» про перенесення видатків
загального фонду по:
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки » в сумі 365 грн. для сплати екологічного податку;
- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 35 грн. для сплати екологічного
податку.
2.1.7.6) розпорядження № 93 від 11.05.2016 р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік» про перенесення видатків
загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ 2230 «Продукти
харчування » на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу » в сумі 22 100 грн.
2.1.7.7) розпорядження № 98 від 17.05.2016 р. «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7
скликання від
04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік» про перенесення видатків
загального фонду по :
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» в сумі 80 000 грн.
- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» з листопада місяця на травень місяць в сумі 30 000
грн.;
- КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» з грудня місяця на травень місяць в сумі 7500 грн.
2.1.7.8) розпорядження № 100 від 18/05.2016 р. «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» :
- у травні місяці з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»
в сумі 15 000 грн.
- з КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії » на КЕКВ 2230 « Продукти харчування »
червень 5000 грн., липень - 5000 грн., серпень - 5000 грн.
2.Перенести доходи спеціального фонду, згідно реєстру від 17.05.2016року № 17/6, по коду
41035000 «Інша субвенція» з липня -100 000 грн. та серпня -100 000 грн. на лютий місяць та
перенести видатки по КФК 240604 « Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» з липня 100 000 грн. та серпня -100 000 грн. на лютий місяць для КВУ ВКГ «Барводоканал» на
виконання робіт по проекту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. МонастирськаМаяковського в м.Бар Вінницької області»».
2.2.

Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 рік (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ:
- виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2016 рік по доходах в сумі 3 089 191,32 грн., у тому
числі доходи загального фонду міського бюджету в сумі 2 822 920,26 грн., та доходи спеціального
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фонду міського у сумі 266 271,06 грн.;
- виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 рік по видатках у сумі 3 706 697,96 грн., у тому
числі видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 3 337 789,24 грн. та видатки
спеціального фонду міського бюджету у сумі 368 908,72 грн.
2.3.

Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
Звільнення від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах міста до 31.08.2016р.
зумовлено тим, що з 01.09.2016р. будуть вимагатись нові довідки через обмеженість коштів у
міському бюджеті.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звільнити:
1) Каплишнюка Олександра Борисовича від плати за харчування сина Каплишнюка Максима
Олександровича в ДНЗ № 8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни, з 14.04.2016р. по 31.08.2016р.;
2) Матвієнко Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Матвієнка Артема Павловича в
ДНЗ № 2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни, з 13.05.2016р.
по 31.08.2016р.;
3) Пішенка Олександра Анатолійовича від плати за харчування доньки Пішенко Софії
Олександрівни в ДНЗ № 1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни, з 18.05.2016р. по 31.08.2016р.;
4) Сікіржінську Ірину Миколаївну від плати за харчування доньки Сікіржінської Софії Віталіївни в
ДНЗ №2 на 100%, як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
5) Паладій Людмилу Вікторівну від плати за харчування сина Паладія Івана Вікторовича ДНЗ №8
на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
6) Краєвську Світлану Сергіївну від плати за харчування сина Краєвського Владислава Сергійовича
в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
7) Трач Людмилу Володимирівну від плати за харчування сина Трача Дениса Володимировича в
ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.

2.4.

Звернення громадян про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу Лісовій Галині Миколаївні на поховання сина Лісового
Романа Юрійовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював .

2.5.

Звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги
Запитання депутата Мельника А.А. : Чому не надається матеріальна допомога Бойко І.О. на
лікування чоловіка Бойка А.М. – учасника АТО?
Відповідь Гуменюк І.В. : Бойко А.М. лікувався у Вінницькому військовому госпіталі, де лікування
учасників АТО безкоштовне.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1. Надати матеріальну допомогу :
1) Мартишевському Валерію Вікторовичу – на лікування - в сумі 1000 грн. ;
2) Петрині Михайлу Івановичу – на лікування
– в сумі 500 грн.;
3) Галецькому Григорію Ульяновичу – на лікування
– в сумі 200 грн.;
4) Гуршал Ніні Данилівні – на лікування
– в сумі 200 грн.;
5) Кльопці Євгенії Давидівні - на лікування
– в сумі 1000 грн.;
6) Хмельовській Лідії Григорівні – на лікування онуки Панкової Інни Костянтинівнив сумі 200 грн.;
7) Мельник Марині Миколаївні – на лікування доньки Мельник Анастасії Андріївни
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– в сумі 1000 грн.;
8) Григор’євій Тетяні Володимирівні
– на лікування чоловіка Григор’єва Вячеслава
Володимировича – в сумі 1000 грн.;
9) Козловській Валентині Семенівні – на лікування сина Козловського Іллі Дмитровича
-в
сумі 1000 грн.;
10) Краєвському Сергію Станіславовичу – на лікування дружини Краєвської Світлани Сергіївни
- в сумі 300 грн.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.
2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги:
1) Мудрій Оксані Анатоліївні – на лікування сина Мельника Максима Анатолійовича, пораненого
в зоні АТО, у зв’язку з реєстрацією сина на території іншої територіальної громади;
2) Бойко Інні Олегівні – на лікування чоловіка Бойка Анатолія Миколайовича, учасника бойових
дій в зоні АТО, у зв’язку з лікуванням Бойка А.М. у Вінницькому військовому госпіталі, де
лікування учасників АТО безкоштовне, та з обмеженням коштів у міському бюджеті ;
3) Горбатенко Анастасії Дмитрівни – на ремонт будинку, в зв’язку з обмеженням коштів у
міському бюджеті;
4) Віслянській Ірині Володимирівні – на ремонт покрівлі будинку, в зв’язку з обмеженням коштів
у міському бюджеті;
5) Фрику Михайлу Петровичу – на ремонт квартири як учаснику бойових дій в зоні АТО, інваліду
війни 2 групи, враховуючи п.2 рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про розгляд заяв
громадян про виплату матеріальної допомоги як учасникам АТО»: «2.Матеріальну допомогу
учасникам АТО надавати лише на лікування ».
2.6.

Звернення організацій, установ про виділення коштів :
1) КУ «Барська центральна районна лікарня »:
-10 000 грн. на придбання 2-х камер ультрафіолетових для стерильних інструментів для
хірургічного відділення;
- 4500 грн. на придбання лінолеуму та плінтусів для ремонту кабінету трансфузіології;
2) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 20 000 грн.
на виконання місцевої програми «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у м.Бар на
2016р.;
3) 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Зменшити видатки загального фонду по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 « Оплата
послуг(крім комунальних)» та направити їх на КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 10 000 грн. КУ
«Барська центральна районна лікарня» для придбання 2-х камер ультрафіолетових для
стерильних інструментів хірургічного відділення.
2)Звернення КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Барського районного центру ГУ державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області, КУ «Барська центральна районна лікарня» в частині щодо виділення коштів в сумі 4500
грн. на придбання лінолеуму та плінтусів для ремонту кабінету трансфузіології, розглянути за
результатами виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016р.
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3.

СЛУХАЛИ: Інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В.
16.04- Зайшов депутат Досій С.В.
Присутні на сесії: – 25 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Хоменко В.В.

3.1.

Про організацію відпочинку дітей в літній період 2016 року.
Пропозиція Кальмана О.В.: Включити до п.1 даного рішення категорію «Діти працівників
комунальних підприємств міської ради, закладів міської ради»;
Пропозиція Титаренко І.А.: Виключити з п.1 даного рішення категорію «Усиновлені діти та діти з
прийомних сімей», так як усиновлені діти не користуються ніякими пільгами, а категорію «діти з
прийомних сімей» вже враховано в п.1.1.
Пропозиція Кальмана О.В.: Надавати путівки за погодженням профільної комісії.
Запитання Вознюка В.В.: Чому не виділяються путівки працівникам медичних закладів?
Відповідь Кальмана О.В.: Така категорія дітей забезпечується з районного бюджету.
Головуючий повідомив про те, що діти працівників комунальних підприємств міської ради та
закладів міської ради не мають ніяких пільг перед іншими категоріями населення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1. Забезпечити організацію відпочинку міських дітей, учнівської молоді та студентства віком з 7 до
18 років в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» з відпочинковою зміною тривалістю 16 днів за
рахунок коштів міського бюджету (в межах виділених асигнувань) та батьків за наступними
категоріями:
1.1. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування (згідно рішення постійної комісії з питань
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення і міжнародних
відносин);
1.2. Діти з багатодітних сімей (троє та більше до 18 років);
1.3. Діти-інваліди;
1.4. Обдарована молодь (нагороджені похвальними грамотами; переможці та призери міських,
районних, обласних олімпіад, конкурсів).
1.5. Вихованці спортивних навчальних закладів та секцій, переможці спортивних змагань.
2. Оплата путівки за вказаними в п.п.1.1-1.4 даного рішення категоріями здійснюється за рахунок
коштів:
- батьків – 10 відсотків вартості путівки ;
- міського бюджету – 90 відсотків вартості путівки.
3. Оплата путівки за вказаною в п.п.1.5 даного рішення категорією здійснюється за рахунок
коштів: батьків – 500 грн., міського бюджету – 1900 грн.
4. Діти пільгових категорій, батьки яких не працюють, отримують путівки за рахунок міського
бюджету (в межах виділених асигнувань).

3.2.

СЛУХАЛИ: звернення Луганської обласної військово- цивільної адміністрації Луганської ОДА щодо
оздоровлення та відпочинок дітей з Луганщини на безоплатній основі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: відмовити , у зв’язку з обмеженням коштів в міському бюджеті та відсутністю вільних
місць у таборі.
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4.

СЛУХАЛИ: Інформацію представника постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород
Павлюка І.Ф.

4.1.

Про рішення постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород щодо обрання на посаду голови
даної комісії – Павлюка Ігоря Федоровича.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
10.11.2015р «Про утворення постійних комісій Барської міської ради 7 скликання», а саме:
Затвердити на посаду голови постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород – Павлюка Ігоря
Федоровича.

4.2.

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання,
затвердженого рішенням 2 (позачергової) Барської міської ради 7 скликання від 10 листопада 2015
року , а саме:
- пункт 42 після слів «…в місті, …» доповнити словами «…боротьби з корупцією,…»;
- доповнити пунктами:
«…52.Комісія готує пропозиції з питань найменування та перейменування вулиць і провулків.
53. Комісія розглядає матеріали щодо нагородження державними нагородами та готує
пропозиції щодо присвоєння почесних звань і нагородження відзнаками м.Бар».

5.

СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород Павлюк І.Ф. озвучив програму
«На варті міського порядку на 2016-2020 р.р.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити програму «На варті міського порядку на 2016-2020 р.р.».

6.

СЛУХАЛИ:
Інформацію голови постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород Павлюка І.Ф. про
призначення головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської міської ради, озвучив
послідовність для голосування Ткачук І.В., Пацанюк А. В., Петрина М.І.
Пропозиція депутатів Кальмана О.В., Петрини М.І. : голосувати в послідовності надходження заяв.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. оголосила послідовність подання заяв – Петрина М.І.,
Пацанюк А.В., Ткачук І.В.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. повідомив про те, що в законі не прописана
послідовність такого голосування, таку послідовність можливо визначити на сесії.
Перша пропозиція: Голосувати дане питання у послідовності згідно проекту рішення Ткачук І.В., Пацанюк А. В., Петрина М.І.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Цицюрський А.А.), проти-«7» (Гуменюк І.В., Кальман О.В.,
Мельник А.А.,
Петрина М.І., Сторожук В.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.), утрималось-«7» (Досій С.В., Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.).
Рішення не ухвалене.
Друга пропозиція: Голосувати дане питання у послідовності згідно поданих заяв Петрина М.І., Пацанюк А.В., Ткачук І.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «23» (Бородкін С.О., Гуменюк І.В.,Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Любарський В.К., 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.,
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Скорич С.О., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти«0», утрималось-«3» (Вознюк В.В., Маковецький С.Г., Теплов А.А.).
ВИРІШИЛИ: Голосувати дане питання «Про призначення головного редактора Редакції газети
«Барчани» Барської міської ради» у такій послідовності - Петрина М.І., Пацанюк А.В., Ткачук І.В.
Про призначення на посаду головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської
міської ради Петрини Михайла Івановича на період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії
Володимирівни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18» (Гуменюк І.В.,Досій С.В., Кальман О.В., Любарський В.К., Мандрика Т.Ц.,
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.,
Сторожук В.В.,
Титаренко І.А.,
Трачук В.О.,
Цимбал О.В.), проти-«6» (Бородкін С.О., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Маковецький С.Г.,
Теплов А.А., Цицюрський А.А.), утрималось-«2» (Вознюк В.В., Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ: На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
головного редактора Редакції газети «БАРЧАНИ» Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни
призначити головним редактором Редакції газети «Барчани» Барської міської ради Петрину
Михайла Івановича.
7.

16.28 - Вийшов депутат Кальман О.В.
Присутні на сесії: – 24 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Кальман О.В., Хоменко В.В.
СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій Гуменюк І.В. озвучила проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих
податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і
зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік» (додається) .

8.

16.30 - Зайшов депутат Кальман О.В.
Присутні на сесії: – 25 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Хоменко В.В.
СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій Гуменюк І.В. озвучила проект регуляторного акту «Про встановлення ставки
акцизного податку на 2017 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проект регуляторного акту «Про встановлення ставки акцизного
податку на 2017 рік» (додається).
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9.

СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій Гуменюк І.В. інформувала про створення відділу державної реєстрації Барської
міської ради, зачитала Положення про нього.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «24» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., 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., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.),
проти-«0», утрималось-«2» ( Мандрика Т.Ц., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до штатного розкладу Барської міської ради , а саме : створити відділ державної
реєстрації міської ради у складі 2-х штатних одиниць:
- начальник – 1 одиниця,
- головний спеціаліст – 1 одиниця
2) Покласти на відділ державної реєстрації міської ради повноваження виконавчих органів міської
ради у сфері:
- державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до закону;
- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у встановленому порядку;
3) Затвердити Положення про відділ державної реєстрації міської ради згідно додатку.
4) Фінансування проводити за рахунок додаткових надходжень.

10.

СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій Гуменюк І.В. інформувала про створення відділу державного архітектурнобудівельного контролю Барської міської ради та зачитала Положення про нього.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до штатного розкладу Барської міської ради , а саме : створити відділ державного
архітектурно-будівельного контролю міської ради у складі 2-х штатних одиниць:
- начальник – 1 одиниця,
- головний спеціаліст (архітектор) – 1 одиниця
2) Покласти на відділ повноваження виконавчих органів міської ради у сфері архітектурнобудівельного контролю.
3) Затвердити Положення про відділ державного архітектурно - будівельного контролю міської
ради згідно додатку.
4) Фінансування проводити за рахунок додаткових надходжень.

11.

СЛУХАЛИ:
Секретар міської ради Подуфалов В.М. інформував про план роботи Барської міської ради 7
скликання на 2016 рік .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Барської міської ради на 2016 рік .
СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Мельник Г.А. озвучив заяви громадян, розглянуті
на даній комісії.

12.1.

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
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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;
у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Гриваченко Євдокії Михайлівні:
– площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:01:100:0028, по вул. Коцюбинського, 35
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0122 га, кадастровий номер–0520210100:01:100:0029, по вул. Коцюбинського, 35
для ведення особистого селянського господарства;
2). Щепковському Миколі Андрійовичу – площею 0,0818 га, кадастровий номер–
0520210100:01:098:0022, по вул. Галицьких вояків,27 «а» ;
3). Пастух Таїсі Олександрівні - площею 0,0245 га, кадастровий номер–0520210100:01:085:0032, по
вул. Галицьких вояків, 24 А;
4). Кулик Ользі Миколаївні - площею 0,0590 га,кадастровий номер-0520210100:01:138:0031, по вул.
В.Маняка, 14 ;
5). Суконнік Тетяні Федорівні - площею 0,0922 га,кадастровий номер-0520210100:01:141:0117, по
вул. Шевченка, 19;
6). Жомір Людмилі Андріївні - площею 0,1000 га,кадастровий номер-0520210100:02:023:0016, по
вул. Н.Курченко, 7;
7). Присяжнюк Валентині Миколаївні – площею 0,0441 га, кадастровий номер–
0520210100:01:038:0016, по вул. Чкалова, 9;
8). Коваленку Вячеславу Миколайовичу – площею 0,0665 га, кадастровий номер–
0520210100:01:063:0031, по М.Туніка, 82;
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.1.1-12.1.8: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
у приватну власність для індивідуального гаражного будівництва :
9). Іванову Леоніду Леонтійовичу – площею 0,0021 га, кадастровий номер–0520210100:01:022:0196,
по вул. М.Кривоноса, 60, гараж 425 ;
10).
Білику Миколі Семеновичу – площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:03:009:0028, по вул. М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, бокс 5 ;
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.1.9-12.1.10: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
11).
Бондар Людмилі Василівні – площею 0,0017 га, кадастровий номер–
0520210100:01:033:0146, по вул. Каштановій, 21 Б, бокс 5 ;
ВИРІШИЛИ: заяву зняти з розгляду, розглянути після затвердження нового Генерального плану
міста.
12). Голодюку Ігорю Леонідовичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер–0520210100:01:061:0062,
по вул. Комарова, 1, гараж 5;
ВИРІШИЛИ: відмовити, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».
13). Древінській Нелі Вадимівні - площею 0,0018 га, кадастровий номер–0520210100:01:043:0048,
по вул. Григоровичів-Барських, 13 А, гараж 5;
ВИРІШИЛИ: відмовити, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.1.11-12.1.13: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
у приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
14). Адамчуку Віктору Георгійовичу - площею 0,0468 га,
0520210100:04:038:0035,по вул. Зарічна, 44 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».

кадастровий

номер–
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12.2.

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 .
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):
у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Маніті Аллі Володимирівні – площею 0,0600 га по вул. Л.Українки, 32;
2). Тереховському Миколі Миколайовичу – площею 0,1000 га по вул. Шевченка, 32;
3). Гнатишку Сергію Петровичу – площею 0,0455 га по вул. Трудовій, 14 ;
4). Лук’яновій Ніні Дмитрівні - площею 0,1000 га по вул.. Мазура,15 ;
5). Регульському Василю Васильовичу – орієнтовною площею 0,0807 га по вул. М.Кривоноса, 65;
6). Білоусу Анатолію Васильовичу – площею 0,0600 га, по Наливайка, 15;
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.2.1-12.2.6: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
у приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
7). Білашу Юрію Володимировичу - площею 0,0024 га по вул. Кооперативній , бокс №7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
у приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
8). Маліцькому Руслану Олексійовичу - площею 0,0030 га по вул. Цукрового заводу, 23, кв.5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
в користування на умовах оренди:
9). Букреєву Артему Петровичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Першотравневій, біля
р.Горпинка, для сінокосіння;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права

оренди, враховуючи обмеження земельної ділянки.
10). Тесовській Валентині Анатоліївні - орієнтовною площею 0,0150-0,0200 га по вул. Цукрового
заводу, біля р.Горпинка, для сінокосіння;
Начальник відділу АБЗВ Греськів В.Б. оголосив заяву Гуменюка Р.С. із проханням
призупинити прийняття рішення по заяві Тесовської В.А., так як сім’я Гуменюка А.С. фактично
користувалась даною земельною ділянкою протягом багатьох років, повідомив про виїзд разом
з депутатом Мельником А.А. на місце розташування земельної ділянки, після спілкування з
сусідами виявлено, що факти, заявлені Гуменюком Р.С., підтвердились, запропонував
відмовити Тесовській В.А. у наданні в користування даної земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0»,
утрималось-«5» (Бородкін С.О., Досій С.В., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: Відмовити Тесовській Валентині Анатоліївні у наданні в користування на умовах
оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0150-0,0200 га по вул. Цукрового заводу, біля
р.Горпинка в м.Бар, для сінокосіння, у зв’язку з тим, що даною земельною ділянкою фактично
користується інша особа.
11). Наталюку Ігорю Григоровичу - орієнтовною площею 0,1200 га по вул.Героїв Майдану, біля
будівлі 53, для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Наталюку Ігорю Григоровичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди,
орієнтовною площею 0,0370 га згідно погодженого викопіювання, для обслуговування
нежитлового приміщення: «Комплекс по обслуговуванню автотранспорту» за рахунок земель
житлової та громадської забудови міста.
в користування на умовах земельного сервітуту:
12). Ніколаєвій Олені Анатоліївні – площею 0,0030 га по вул..Каштановій , 11 для провадження
комерційної діяльності;
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Ніколаєвій Олені Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,0030 га по вул..Каштановій , 11 в м.Бар для провадження
комерційної діяльності (будівництва прибудови до квартири) за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста для подальшого оформлення права користування даною
земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту на період до визначення меж
прибудинкової території для обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
13). Невольчуку Сергію Петровичу – орієнтовною площею 0,0009 га по вул. Соборній, 1, приміщення
66 для провадження комерційної діяльності (облаштування входу до нежитлового приміщення).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Невольчуку Сергію Петровичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) орієнтовною площею 0,0009 га по вул. Соборній, 1, приміщення 66 в м.Бар для
провадження комерційної діяльності (облаштування входу до нежитлового приміщення) за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста для подальшого оформлення права
користування даною земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту на період до
визначення меж прибудинкової території для обслуговування багатоквартирного житлового
будинку.
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.2.12-12.2.13: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
в постійне користування :
14). Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «КАШТАН – БАР» – площею 0,3500 га по
вул. Соборній, 11 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
12.3.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку
1). Васютинську Аллу Миколаївну - під № 1058;
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
2). Палевського Володимира Миколайовича - під № 330 (АТО);
3). Балюка Сергія Юрійовича - під № 331 (АТО);
4). Гриновича Дмитра Сергійовича - під № 332 (АТО);
5). Войтовича Ігоря Миколайовича - під № 333 (АТО);
6). Римарчука Сергія Миколайовича - під № 334 (АТО);
7). Іськова Олександра Володимировича - під № 335 (АТО);
8). Войтова Олега Олександровича - під № 336 (АТО);
9). Шеленгу Сергія Володимировича - під № 337 (АТО);
10). Волоха Миколу Олександровича - під № 338 (АТО);
11). Шевчука Володимира Васильовича - під № 339 (АТО);
12). Артемчука Сергія Олександровича - під № 340 (АТО);
13). Руденка Віктора Володимировича - під № 341 (АТО);
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Цицюрського Павла Мічеславовича - під № 342 (АТО);
15). Блажка Сергія Володимировича - під № 343 (АТО);
16). Рогового Віталія Миколайовича - під № 344 (АТО);
17). Мирчука Ігоря Сергійовича - під № 345 (АТО);
18). Бабіна Василя Михайловича - під № 346 (АТО);
19). Герасименка Анатолія Володимировича - під № 347 (АТО).
14).

для будівництва гаража
20). Гарника Вадима Олександровича - під № 612 (АТО);
12.4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
1). Ісакова Віталія Івановича, учасника АТО, - по вул..Гагаріна, 1, бокс 2 для будівництва гаража ;
ВИРІШИЛИ: відмовити, через земельну ділянку проходять мережі водопостачання , згідно
діючого Генерального плану міста, дана земельна ділянка не передбачена для гаражного
будівництва.
2). Круглецького Валентина Тимофійовича по вул. Володарського, 4, кв.1 для індивідуального
гаражного будівництва ;
ВИРІШИЛИ: відмовити, оскільки, згідно діючого Генерального плану міста, дана земельна
ділянка не передбачена для гаражного будівництва.
3). Гуменюка Євгенія Миколайовича – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Медвецького, біля
будинку 67 для ведення особистого селянського господарства ;
ВИРІШИЛИ: відмовити, оскільки, згідно діючого Генерального плану міста, дана земельна
ділянка не передбачена для ведення особистого селянського господарства.
4). Вергелес Марії Іванівни
- орієнтовною площею 0,1000 га в районі аеродрому для
городництва;
ВИРІШИЛИ: відмовити, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».
5). Галюк Тетяни Олександрівни в межах міста для городництва та садівництва;
ВИРІШИЛИ: відмовити, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
6). Краєвської Лариси Дмитрівни - орієнтовною площею 0,0700 га по вул..Буняковського для
ведення особистого селянського господарства , план-схема додається;
ВИРІШИЛИ: відмовити, оскільки, згідно діючого Генерального плану міста, дана земельна
ділянка не передбачена для ведення особистого селянського господарства.
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.4.1-12.4.6: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
7). 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
(обслуговування холодильної камери для зберігання квітів);
Мельник Г.А. повідомив , що була надана ескізна пропозиція на вимогу профільної комісії .
Головуючий зауважив, що наданий ескіз типового вигляду тимчасової споруди, який не
відображає заплановане місце розташування холодильної камери, земельної ділянки площею
0,0025 га забагато для розташування холодильної камери, на такій площі можна розташувати
цілий магазин, запропонував надати меншу площу. Оголосив , що надійшло дві пропозиції :
перша - надати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження щодо виділення земельної
ділянки площею 0,0025 га;
друга – надати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження щодо виділення земельної
ділянки та обмежити площу до 0,0010-0,0012га й надати належну ескізну пропозицію з
прив’язкою до місцевості.
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Перша пропозиція: Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження
щодо виділення земельної ділянки площею 0,0025 га на перехресті вулиць Святого
Миколая та площі Пам’яті, поряд з існуючою ТС, для провадження комерційної діяльності
(обслуговування холодильної камери для зберігання квітів).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» ( Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Кальман О.В.,
Любарський В.К., Мандрика Т.Ц., 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.,
Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«1» (Цицюрський А.А.),
утрималось-«6» (Бородкін С.О.,Вознюк В.В.,Каліберда С.С.,Маковецький С.Г.,Подуфалов В.М.,
Теплов А.А.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження щодо виділення
земельної ділянки площею 0,0025 га на перехресті вулиць Святого Миколая та площі Пам’яті,
поряд з існуючою ТС, для провадження комерційної діяльності (обслуговування холодильної
камери для зберігання квітів).
8). Заторській Інні Іванівні – площею 0,0064 га по вул. Героїв Майдану, 14а для реконструкції
магазину «Ажур» з добудовою - в оренду ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Каліберда С.С., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Цицюрський А.А.), проти-«1» (Гуменюк І.В.,), утрималось-«13» (Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Кальман О.В., Мельник А.А.,Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р.,
Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не ухвалено.
12.5.

СЛУХАЛИ:
1) Заяву Криворучко Галини Миколаївни про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0087 га по вул. Бони Сфорци, 60 для ведення
особистого селянського господарства;
2) Заяву Криворучка Сергія Леонідовича про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0040 га по вул. Бони Сфорци, 60 для ведення
особистого селянського господарства;
3) Заяву Мусієнко Марії Трохимівни про її
незгоду з наданням у власність вищевказаних
земельних ділянок сусідам Криворучко Г.М. та Криворучку С.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«0», утрималось-«1» (Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення суду про розподіл майна подружжя, діючий Генеральний план
міста Бар, збільшити площу земельних ділянок, призначених для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд :
- Криворучко Галині Миколаївні - орієнтовно на 0,0087 га в м.Бар по вул. Бони Сфорци, 60 за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
- Криворучку Сергію Леонідовичу - орієнтовно на 0,0040 га в м.Бар по вул. Бони Сфорци, 60 за
рахунок земель житлової та громадської забудови.

12.6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Помилуйка Володимира Васильовича про продовження терміну дії договору
про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. Гагаріна 2 Е
строком на 49 р., так як на земельній ділянці розташована капітальна споруда.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
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Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Сторожук В.В., Теплов А.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0»,
утрималось-«4» (Досій С.В., Нікітін С.С., Петрина М.І., Титаренко І.А. ).
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку площею
0,0070 га в м.Бар по вул.Гагаріна 2 Е, укладеного між Барською міською радою та гр.
Помилуйком Володимиром Васильовичем, замінивши в п.1.1. слова «обслуговування двох
зблокованих тимчасових споруд» на слова «будівництво та обслуговування капітальної будівлі».
2) Продовжити термін дії договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку
площею 0,0070 га в м.Бар по вул.Гагаріна 2 Е для провадження комерційної діяльності
(будівництва та обслуговування капітальної будівлі), укладеного між Барською міською радою
та гр. Помилуйком Володимиром Васильовичем на 3 роки зі ставкою орендної плати за
користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
12.7.

СЛУХАЛИ: звернення директора ТОВ «МЕРКУРІЙ» Томашевського Валерія Володимировича про
продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0183 га по вул. Соборна, 21
для провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Магазин»)
строком на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0183 га по вул.
Соборній, 21 А в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового
приміщення «Магазин») між Барською міською радою та ТОВ «МЕРКУРІЙ» на 10 років зі ставкою
орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

12.8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Ковальова Ігоря Павловича про продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0034 га по вул. Соборна, 24 Б для провадження комерційної діяльності
(обслуговування нежитлового приміщення «Магазин») .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0034 га по вул.
Соборній, 24 Б в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового
приміщення «Магазин») між Барською міською радою та гр. Ковальовим Ігорем Павловичем на
10 років зі ставкою орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

12.9.

СЛУХАЛИ: заяву Любарця М.М. про розірвання договору оренди землі від 30.10.2015р. площею
0,1051 га по вул. Буняковського, 11 -б в м.Бар для обслуговування танцювального майданчика з
Барською міською радою, у зв’язку продажем танцювального майданчика.
Спеціаліст 1 категорії Левицька Л.В. зачитала ст.7 ЗУ «Про оренду землі», згідно якої до особи ,
якій перейшло право власності на нерухоме майно, що розташоване на орендованій земельній
ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку, а з попереднім власником
нерухомого майна договір оренди землі припиняється.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0»,
утрималось-«5» ( Гуменюк І.В., Досій С.В., Павлюк І.Ф., Сторожук В.В., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі від 30.10.2015р. площею 0,1051 га по вул.
Буняковського, 11-б в м.Бар для обслуговування танцювального майданчика між Барською міською
радою та Любарцем Миколою Миколайовичем з 20.04.2016р.

12.10. СЛУХАЛИ: звернення Мазура Олега Олександровича про надання в

користування на умовах
оренди
земельної ділянки площею 0,1051 га по вул. Буняковського, 11 -б в м.Бар для
обслуговування танцювального майданчика, у зв’язку з договором купівлі-продажу танцювального
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майданчика.
Депутат Кальман О.В. запропонував надати в оренду лише земельну ділянку , що розташована
під приміщеннями, іншу площу надавати в оренду через аукціон.
Начальник відділу ПСЗ Греськів В.Б. повідомив , що уся земельна ділянка розташована під
забудовами і огороджена та призначена для обслуговування танцювального майданчика.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Мазуру Олегу Олександровичу земельну ділянку площею 0,1051 га в м. Бар
по вул. Буняковського, 11-б, кадастровий номер 0520210100:01:105:0082, для обслуговування
танцювального майданчика на умовах оренди на 1 рік за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста зі ставкою орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 21.04.2016р. на період реконструкції
танцювального майданчика.
12.11. СЛУХАЛИ: звернення колективного підприємства «Барська центральна аптека» про розірвання

договору оренди землі від 09.10.2015р. площею 0,0020 га по вул. Героїв Майдану 19а, бокс 3 в
м.Бар для гаражного будівництва з Барською міською радою, в зв’язку продажем гаражу.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі від 09.10.2015р. площею 0,0020 га по вул. Героїв
Майдану 19а, бокс 3 в м.Бар для гаражного будівництва між Барською міською радою та
Колективним підприємством «Барська центральна аптека».
12.12. СЛУХАЛИ: заяву Кравця І.В. щодо виготовлення технічної документації щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0020 га в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 19а,
бокс 3 для гаражного будівництва, в зв’язку з купівлею гаража.
ВИРІШИЛИ: Передати гр. Кравцю Ігорю Володимировичу безкоштовно в приватну власність
земельну ділянку площею 0,0020 га в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 19а, бокс 3, кадастровий номер
0520210100:01:036:0032, для індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста, враховуючи договір купівлі- продажу та те, що технічна документація
виготовлена попередніми користувачами земельної ділянки та затверджена міською радою.
ГОЛОСУВАЛИ питання 12.11-12.12: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».

12.13. СЛУХАЛИ: заяву Васіковської Галини Миколаївни щодо внесення змін до рішення 15 сесії Барської

міської ради 6 скликання від 29.11.2011р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки гр. Васіковському
А.П.», а саме: щодо передачі їй у власність земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Плотинна,
38 для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд,
враховуючи договір дарування .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Передати гр. Васіковській Галині Миколаївні безкоштовно в приватну власність
земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Плотинна, 38, кадастровий номер
0520210100:01:072:0012, для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови міста, враховуючи договір
дарування та те, що технічна документація виготовлена попередніми користувачами земельної
ділянки та затверджена міською радою.
12.14. СЛУХАЛИ: звернення ФОП Войтовича Івана Васильовича про надання в користування на умовах

оренди
земельної ділянки площею 0,0013га по вул. Гагаріна для провадження комерційної
діяльності (обслуговування існуючої тимчасової споруди), у зв’язку з договором купівлі-продажу
тимчасової споруди.
Депутат Досій С.В. зауважив,що тимчасова споруда розташована в центрі міста , необхідно
привести у її у належний вигляд.
ФОП Войтович І.В. показав ескізи з зображенням запланованої тимчасової споруди .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Надати ФОП Войтовичу Івану Васильовичу земельну ділянку площею 0,0013 га по вул. Гагаріна в
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м.Бар в користування на умовах земельного сервітуту для провадження комерційної діяльності
(обслуговування існуючої тимчасової споруди) терміном на 3 роки за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста. Встановити плату за користування земельною ділянкою на умовах
земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2) Зобов’язати ФОП Войтовича І.В. здійснити благоустрій території згідно правил благоустрою
території міста Бар, затверджених рішенням 35 сесії 6 скликання від 18.01.2013р., зі змінами.
12.15. СЛУХАЛИ: заяву гр. Іздепського О.В. про внесення змін до рішення 52 сесії Барської міської ради 6

скликання від 14.04.2014р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Іздепському О.В.», а саме: слова «проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність» замінити словами «технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельну ділянку».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 52 сесії Барської міської ради 6 скликання від 14.04.2014р.
«Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Іздепському О.В.» орієнтовною площею 0,0024 га в м.Бар по вул. Цукрового заводу, 22 А, бокс 1,
враховуючи те, що земельна ділянка вільна від забудови, не є сформованою, межі не визначені.
12.16. СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУВКГ «Барводоканал» про внесення змін до рішення 33 сесії

Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування Барському КВУВКГ «Барводоканал»»,
збільшивши площу земельної ділянки з 2 га до 3 га.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 33 сесії Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012р.
«Про виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування Барському КВУВКГ «Барводоканал»», а саме: слова «2,0000 га в постійне
користування в м.Бар по вул.Червоноармійська» замінити словами «3,0000 га в постійне
користування в м.Бар по вул. Арсенальна».
12.17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 66 сесії Барської міської ради 6 скликання від

19.10.2015р. «Про включення в списки громадян міста щодо виділення земельних ділянок для
будівництва житлових будинків та гаражів»
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Скасувати рішення 8 сесії 7 скликання від 18.04.2016р. «Про внесення змін до рішення 66 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 19.10.2015р. «Про включення в списки громадян міста
щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та гаражів»»
2) Внести зміни до рішення 66 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.10.2015р. «Про
включення в списки громадян міста щодо виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків та гаражів», а саме: слова «Бойка Анатолія Івановича» замінити словами
«Бойка Анатолія Миколайовича».
12.18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 7 сесії 7 скликання від 09.03.2016р. «Про дозвіл на

виготовлення документації на земельну ділянку гр .Гарник А.І.», в зв’язку в виявленою помилкою.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» ( Кальман О.В.).
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 7 сесії 7 скликання від 09.03.2016р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку гр .Гарник А.І.», а саме слова «ведення особистого
селянського господарства» замінити словами «будівництва і обслуговування житлового будинку ,
господарських будівель і споруд».
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12.19. СЛУХАЛИ:

1)заяву гр. Савосіної О.І. про дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної
ділянки по вул.. Соборна, 24/1 для подальшого оформлення права оренди на земельну ділянку, на
якій розташоване придбана нею група нежитлових приміщень.
2)заяву гр. Федотової Н.І. про дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної
ділянки по вул.. Соборна, 24/1 для подальшого оформлення права оренди на земельну ділянку, на
якій розташована придбана нею група нежитлових приміщень.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» (Бородкін С.О.,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Любарський В.К.).
ВИРІШИЛИ:
1.Надати дозвіл Савосіній Олені Іванівні, Федотовій Надії Іванівні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «будівництва та
обслуговування будівель
закладів комунального обслуговування» на «будівництва та
обслуговування будівель торгівлі» для оформлення права оренди земельної ділянки площею
0,0550 га в м.Бар по вул. Соборній, 24/1, кадастровий номер 0520210100:01:055:0094.
12.20. СЛУХАЛИ: заяву Бородуліна Вячеслава Валерійовича та Губенка Костянтина Івановича

про
надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,0118 га по вул. Каштанова, 34-2 для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0118 га в м.Бар по вул.
Каштанова, 34-2 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури і укладення
договору на авансовий внесок.

12.21. СЛУХАЛИ: заяву гр. Гайдамаки Р.М. про виключення його зі списків громадян на виділення

земельної ділянки під житлову забудову,
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» (Бородкін С.О.,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Сторожук В.В. ).
ВИРІШИЛИ: Виключити гр. Гайдамаку Руслана Миколайовича зі списків громадян на виділення
земельної ділянки для будівництва жилого будинку з пільгової черги під № 263.
12.22. СЛУХАЛИ: заяву гр. Бабасюк Г.С. про зменшення плати за користування земельною ділянкою

м.Бар по вул. Галицьких вояків, 2/1 м.Бар у в зв’язку з хворобою та важким матеріальним
становищем .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» (Бородкін С.О.,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,Петрина М.І., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Нікітін С.С.).
ВИРІШИЛИ: відмовити, оскільки земельна ділянка використовується для провадження комерційної
діяльності, розташована в місці проведення ринкової торгівлі та враховуючи рішення 63 сесії 6
скликання від 25.08.2015р. щодо відмови гр. Бабасюк Г. С. у зменшенні ставки орендної плати за
дану земельну ділянку.
12.23. СЛУХАЛИ:

1) звернення жителів вулиць Дорошенка, Сірка, Наливайка, Богуна щодо доцільності виділення
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земельної ділянки ФОП Галкіну В.С. для комерційної діяльності – торгівлі сипучими будівельними
матеріалами, оскільки дана земельна ділянка перебуває у занедбаному стані, на незагородженій
території утримуються собаки, також дана комерційна діяльність пошкоджує дорожнє покриття
вулиці, дольової участі у ремонті дороги дана особа не бере.
2) звернення групи підприємців в кількості 20 осіб про повернення земельної ділянки між заправкою
«ОККО» та недобудованою будівлею готелю по вул..Героїв Майдану для торгівлі будівельними
матеріалами, на якій вони здійснювали підприємницьку діяльність до 2014р. згідно рішення
виконавчого комітету та яка з 2014 року була передана ФОП Галкіну В.С., який утримував з них
плату за користування місцями торгівлі протягом 2014р., з проханням розібратись у законності
справляння такої плати.
3) Гарантійний лист ФОП Галкіна Вячеслава Савовича, в якому він зобов’язується : встановити
суцільний паркан по периметру земельної ділянки, дотримуватись правил благоустрою,
відремонтувати прилеглу до орендованої території ділянку дороги з виходом на центральну
дорогу.
Головуючий повідомив про те, що в’їзд в місто має мати належний вигляд, підприємцям для
здійснення виїзної торгівлі будівельними матеріалами виділено територію в м.Бар по вул.
Цукрового заводу (біля колишньої вагової цукрового заводу) з метою надання естетичного вигляду
в’їзду в місто, проінформував, що ФОП Галкін В.С. сплатив заборгованість з орендної плати.
Депутат Кальман О.В. зауважив , що проблеми є багатьох місцях , і якщо вилучати земельну
ділянку, то потрібно у всіх .
Депутат Бородкін С.О. повідомив , що підприємець Галкін В.С. користується земельною ділянкою
на законних підставах, заборгованість він сплатив , озвучив наступну пропозицію:
«Надати дозвіл гр. Галкіну Вячеславу Савовичу на встановлення паркану навколо
орендованої земельної ділянки по вул. Героїв Майдану, 51 Б за погодженням з відділом
АБЗВ міської ради з умовою ремонту дороги на дільниці від перехрестя з вул. Героїв
Майдану до орендованої земельної ділянки».
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. зауважив, що умова може бути поставлена лише щодо
проведення благоустрою.
Головуючий озвучив наступну пропозицію :
«У зв’язку з упорядкуванням зовнішнього вигляду території при ви’їзді до м.Бар, враховуючи
рішення виконкому щодо перенесення виїзної торгівлі будівельними матеріалами на
територію в м.Бар по вул. Цукрового заводу (біля колишньої вагової цукрового заводу) та
звернення жителів міста, що проживають поряд з земельною ділянкою, яку орендує ФОП
Галкін В.С., надати земельну ділянку ФОП Галкіну В.С. по вул. Цукрового заводу (біля
колишньої вагової цукрового заводу)».
Депутат Петрина М.І. повідомив, що скасувати рішення щодо надання земельної ділянки ФОП
Галкіну можливо лише через суд.
Проводиться голосування за пропозицію, озвучену Головуючим.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «2» (Каліберда С.С., Цицюрський А.А.), проти-«10» ( Бородкін С.О.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Мельник А.А., Нікітін С.С.,Павлюк І.Ф., Петрина М.І.,
Пужаліна Г.В., Цимбал О.В.),утрималось-«14»(Вознюк В.В.,Залевський Ю.Є.,Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А.,Мельник Ю.О.,Михальчишина Т.Р.,Подуфалов В.М.,
Скорич С.О., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О.).
Рішення не ухвалено.
Бородкін С.О. оголосив, що профільною комісією було запропоновано збільшити орендну плату за
земельну ділянку з «3%» до «12%» та надав роз’яснення , що підприємець не встановлював паркан,
тому що не було рішення сесії.
Проводиться голосування за пропозицію, озвучену депутатом Бородкіним С.О.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
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Кальман О.В., 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., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В.,
Теплов А.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«2» (Каліберда С.С., Цицюрський А.А.),
утрималось-«4» (Любарський В.К., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Титаренко І.А.).
ВИРІШИЛИ:
1) Збільшити ФОП Галкіну Вячеславу Савовичу ставку орендної плати за земельну ділянку площею
0,0400 га в м.Бар по вул..Героїв Майдану, 51 Б для провадження комерційної діяльності з 3% до
12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2) Надати дозвіл ФОП Галкіну Вячеславу Савовичу на встановлення паркану навколо орендованої
земельної ділянки по вул.. Героїв Майдану 51 Б за погодженням з відділом АБЗВ міської ради.
3) Рекомендувати встановити паркан на протягом місяця.
4) ФОП Галкіну В.С. здійснити благоустрій території, прилеглої до вищевказаної земельної ділянки.
12.24. СЛУХАЛИ: звернення громадян міста Бар щодо скасування рішення 49 сесії Барської міської ради

6 скликання від 31.01.2014р. про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1» площею 0,1221 га по вул.. Чехова, 1 А та
надання даної ділянки в користування на умовах земельного сервітуту на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Рішення 49 сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.01.2014р. про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»
залишити в силі.
2)Відділу ПСЗ Барської міської ради вжити заходів щодо стягнення заборгованості зі сплати за
користування земельною ділянкою з ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1».
12.25. СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «ПРОГРЕСС+» про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою земельної ділянки , що розташована за адресою : м.Бар, вул..Туніка, 7, для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Досій С.В.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Прогрес+» (ідентифікаційний код
юридичної особи 35599168) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га що розташована за адресою: м. Бар, вул. Туніка,
7, - для надання в постійне користування - для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови.
2) Встановити обмеження (обтяження) у вигляді:
1 - дотримання цільового використання земельної ділянки;
2 - заборони будівництва, реконструкції, встановлення МАФ, ТС без відповідних дозволів;
3 - встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж;
4 - дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного
законодавства;
3) ОСББ «Прогрес+» розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
установленому порядку. Умови відведення та обмеження (обтяження) щодо виділення
земельної ділянки та її площі передбачити проектом землеустрою щодо відведення земельної
ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
4)Погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,40 га, що розташована за адресою м. Бар вул. Туніка, 7 для надання в
постійне користування - обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за рахунок
земель житлової та громадської забудови, подати на затвердження Барській міській раді.
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12.26. СЛУХАЛИ: заяву ФОП Мартинюка Л.М. про продовження терміну дії договору оренди земельної

ділянки площею 0,0369 га по вул. Соборна, 15 строком на 10 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0369 га в м.Бар по вул.
Соборній, 15 для провадження комерційної діяльності (обслуговування групи приміщень №2) між
Барською міською радою та ФОП Мартинюком Леонідом Миколайовичем на 10 років зі ставкою
орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Нікітін С.С. озвучив заяви громадян, розглянуті на засіданні даної комісії.

12.27. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бар на баланс КП

«Барське будинкоуправління» об’єктів нерухомого майна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади
міста Бар на баланс КП «Барське будинкоуправління» житлового будинку №12 по вул.
Героїв Майдану; квартири №45 по вул. Героїв Майдану, 12; 2-квартирного житлового
будинку «Оператора» по вул.Арсенальна, 19, що знаходяться на балансі Філії УМГ
«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в експлуатації Барського ЛВУМГ.

12.28. СЛУХАЛИ: звернення голови ОСББ «Стріла 23» Хараджи А.С. про передачу багатоквартирного

будинку № 23 по вул.Соборна м.Бар на баланс об’єднання співвласників даного будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Передати багатоквартирний житловий будинок № 23 по вул. Соборна м. Бар з балансу
комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Стріла 23».
2) Для приймання-передачі житлового будинку створити комісію у наступному складі:
Голова комісії: Хараджи А.С. – голова ОСББ «Стріла 23»;
Члени комісії:
начальник КП «Барське будинкоуправління» Терлецький А.П.;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління» Залевська О.О.;
члени правління ОСББ «Стріла 23» Штегеран В.М., Ожеховський С.І., Могила О.Л.,
Семенович Н.А.
3) Комісії визначити технічний стан житлового будинку зі складанням відповідного акту
приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства.
12.29. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо скасування рішення 47 сесії 6 скликання від

29.11.2013р. «Про призупинення надання місць для родинного поховання».
Нікітін С.С. повідомив , що дане рішення суперечить діючому законодавству.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 47 сесії 6 скликання від 29.11.2013р. «Про призупинення надання
місць для родинного поховання» як таке, що суперечить чинному законодавству.
12.30. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо проведення поточного ремонту тротуарів.

Нікітін С.С. запропонував у даному рішенні урахувати звернення депутата Петрини М.І. щодо
водовідведення з вулиці І.Франка.
Депутат Кальман О.В. запропонував всі рішення, прийняті виконкомом, по наданню згоди на збір
вихідних даних та виготовлення ПКД призупинити та розглядати на профільній комісії з подальшим
прийняттям на сесіях міської ради.
Депутат Теплов А.А. заперечив , що всі рішення не можна скасовувати.
Депутат Пужаліна Г.В. повідомила, що депутатів вибрав народ, і вони повинні вирішувати
проблеми громади.
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Головуючий повідомив, що всі питання, які стосуються будівництва , потрапляють спочатку на
профільну комісію, яку зібрати легше, ніж сесію, необхідно питання розглянути на комісії з
подальшим розглядом на виконкомі.
Депутат Трачук В.О.: Виконком приймає рішення без ради, виборці скаржаться, наприклад, жителі з
вул.. Чернишевського.
Депутат Титаренко І.А. запитала : Де можна побачити інформацію про перелік вулиць , на які
заплановане будівництво чи ремонт? І що буде проводитись в першу чергу ?
Депутат Нікітін С.С. : Комісія має право і повинна розглядати всі питання соціально-економічного
розвитку міста, що стосується будівництва, після опрацювання питань інформація оприлюднюється
і виноситься на розгляд сесії, тоді не буде проблем, коли виникнуть питання про виділення коштів.
Складений перелік об’єктів, щодо яких розпочинались якійсь роботи при минулій каденції. Потрібно
вирішити, - які ми дії будемо проводити з цими об’єктами будівництва – продовжувати роботи,
припиняти чи інше.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення поточного ремонту тротуарів в
м.Бар Вінницької області:
- по вул.. М.Кривоноса на ділянці від ТС «Автомагазин» до будинку №13 з лівого боку від дороги, на
ділянці від ТС «Насіння» до перехрестя з вул.. Врублевського з правого боку від дороги;
- по вул. Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Врублевського до перехрестя з
вул. Каштановою.
12.31. СЛУХАЛИ:

Про проведення поточного ремонту переїзду по вул. Героїв Майдану через річку
Горпинка в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О.,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В.,Теплов А.А.,Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Титаренко І.А.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення поточного ремонту переїзду по
вул. Героїв Майдану через річку Горпинка в м.Бар Вінницької області.

12.32. СЛУХАЛИ:

1)Про дозвіл на збір вихідних даних та виготовлення ПКД з капітального ремонту дорожнього
покриття по вул. Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя з вул. Врублевського до
перехрестя з вул. Каштановою в м.Бар Вінницької області.
2) депутатський запит депутата Петрини М.І. в частині стосовно облаштування водовідведення
таким чином, щоб зливові води не потрапляли на вул..І.Франка.
Депутат Любарський В.К. зауважив , що на даний час виготовляється велика кількість ПКД,
запитав щодо можливостей міської ради реалізувати дані проекти .
Депутат Нікітін С.С. запропонував надалі не приймати рішень на виготовлення ПКД по нових
об’єктах будівництва до вирішення питання даля з існуючими.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., 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., Сторожук В.В.,Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Любарський В.К.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД з
капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Григоровичів-Барських на ділянці від перехрестя
з вул. Врублевського до перехрестя з вул. Каштановою з облаштуванням зливового водостоку в
м.Бар Вінницької області.

12.33. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо дозволу на збір вихідних даних та виготовлення

ПКД з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.. Гончарній зі з’їздом на вул.Руський вал в
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м.Бар Вінницької області.
Депутат Нікітін С.С. доповнив , що розглядалось також питання про відведення зливних вод з вул.
Гончарної.
Депутат Теплов А.А. повідомив, що жителі вулиці зібрали кошти на виготовлення ПКД для
улаштування відведення зливних вод з вул. Гончарної.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., 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., Сторожук В.В.,Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Любарський В.К.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД з
капітального ремонту системи зливової каналізації по вул.. Гончарній з під’єднанням її до існуючої
по вул..М.Туніка та капітального ремонту дорожнього покриття по вул.. Гончарній зі з’їздом на
вул.Руський вал в м.Бар Вінницької області.
12.34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «КОНЕКС» на облаштування тротуару по вул..Соборна біля

аптеки «КОНЕКС».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «26»; проти- «0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПП «КОНЕКС» на облаштування тротуару по вул..Соборна біля аптеки
«КОНЕКС» в м.Бар Вінницької області.
12.35. СЛУХАЛИ: Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар»».

Нікітін С.С. : виконком прийняв рішення перенести виїзну торгівлю з території по вул. Св. Миколая,
між магазином «Дружба» та автостанцією, на територію по вул. Св.Миколая, навпроти автостанції.
Комісія з даного питання рішення не прийняла. Якщо кожного підприємця обмежити в просторі, то
питання нестачі місць можна вирішити, і дане місце торгівлі можна не змінювати .
Головуючий : Треба враховувати інтереси торгуючих, у сезон приїздить багато машин, на
теперішньому місці торгівлі порядку немає.
Запропонував надати слово представнику від підприємців.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25»; проти- «0»; утримались-«1».
ВИРІШИЛИ: Надати слово представнику від підприємців.
ВИСТУПИВ:
ФОП Болацький : Ми раніше торгували на вул..Соборній, потім на вул. Святого Миколая біля
автовокзалу, але при минулій каденції нас примусово перемістили на територію меблевої фабрики,
де ми зазнали значних збитків . Є рішення суду про заборону торгівлі на площі по вул. Св. Миколая
(між магазином «Дружба» та автостанцією). Підприємців місце на території напроти автовокзалу
влаштовує, ми згодні за власні кошти його облаштувати. Теперішня торгівля перешкоджає проїзду
транспорту , який постійно перешкоджає торгівлі та руху покупців .
Депутат Пужаліна Г.В. повідомила , що цікавилась думкою підприємців і ветеринарної служби,
торгівля в необладнаному місці продуктами заборонена.
Депутат Досій С.В. запитав : Чому не були проведені громадські слухання ?
ФОП Болецький: Було зібрано підписи 2,5 тис. жителів міста, але на суді ніхто не звернув на них
уваги, а будо враховано думку однієї особи.
Депутат Титаренко І.А. запитала : Чи є можливість на новому місці створити санітарно-гігієнічні
умови ?
Головуючий відповів, що така можливість існує на земельній ділянці напроти автовокзалу, вона
майже вдвічі більша.
ФОП Маршук М.К. повідомив, що рішення виконкому не має юридичної сили , адже відводиться
нова земельна ділянка , його потрібно скасувати . Є рішення 23 сесії 4 скликання щодо
затвердження матеріалів попереднього погодження щодо виділення земельної ділянки 0,0800 га
Маршуку М.К. для розташування автостоянки та піцерії в районі автостанції в м.Бар та рішення
про надання дозволу на виготовлення проекту відведення на дану земельну ділянку.
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Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. повідомив, що права на земельну ділянку у ФОП
Маршука М.К немає, адже відсутній договір оренди .
Головуючий зачитав звернення тринадцяти депутатів міської ради про скасування рішення
виконавчого комітету №123 від 04.05.2016р. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №
254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. зачитав рішення апеляційного адміністративного суду
від 30.05.2013р., який залишив без змін рішення Барського районного суду від 19.03.2013р. щодо
скасування рішень виконкому №1079 від 08.08.2012р. «Про організацію торгівлі у місті Бар по вул..
Св.Миколая та вул..М.Кривоноса» з подальшими змінами. Також повідомив, що у разі перенесення
даної торгівлі згідно рішення міської ради і якщо будуть виконані санітарні і пожежні вимоги,
здійснене огородження території, то не виникне ніяких питань .
Головуючий озвучив свою пропозицію щодо зняття з розгляду питання «Про упорядкування
виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «8» ( Бородкін С.О., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Маковецький С.Г.,
Мельник Г.А., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Цицюрський А.А.), проти-«11»( Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Кальман О.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В., Титаренко І.А., Цимбал О.В. ), утрималось-«7» (Вознюк В.В.,
Любарський В.К., Мельник Ю.О., Петрина М.І., Скорич С.О., Сторожук В.В., Трачук В.О.).
Рішення не ухвалено.
Головуючий поставив на голосування пропозицію тринадцяти депутатів міської ради щодо
скасування рішення виконкому №123 від 04.05.2016р. «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету № 254 від 14.12.2015р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста
Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Любарський В.К., Мельник А.А.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В.,
Титаренко І.А., Цимбал О.В.), проти-«6» (Бородкін С.О.,
Вознюк В.В.,
Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Цицюрський А.А.), утрималось-«7» (Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О., Трачук В.О.).
Рішення не ухвалено.
12.36. СЛУХАЛИ: Про питання подальшого використання нежитлового приміщення, розташованого на

першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: м.Бар, площа Пам’яті, 3.
Депутат Нікітін С.С. повідомив, що при розгляді даного питання був відсутній юрист міської ради
та орендар, тому членам комісії не були надані відповідні документи та роз’яснення, запропонував
питання зняти з розгляду, додатково вивчити.
ФОП Маршук М.К. повідомив, що є всі документи на оренду приміщення , також проводилась
плата за оренду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., 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., Сторожук В.В.,Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Любарський В.К.).
ВИРІШИЛИ: питання подальшого використання нежитлового приміщення, розташованого на
першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: м.Бар, площа Пам’яті, 3 зняти з розгляду на
додаткове вивчення.
18.47 – Вийшов депутат Теплов А.А.
Присутні на сесії: – 24 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., 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.,
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Скорич С.О., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Теплов А.А., Хоменко В.В.
12.37. СЛУХАЛИ: заяву ФОП Дмитрика О.О. щодо облаштування літнього майданчика на орендованій

земельній ділянці площею 100 кв.м по вул..Соборній, біля районного кінотеатру .
Нікітін С.С. повідомив про вимоги комісії: облаштування туалету та недопущення торгівлі міцними
алкогольними напоями, так як поряд дитячий майданчик.
Депутат Мельник А.А. зауважив , що ми тільки розглядаємо проект рішення , а майданчик вже
побудований.
Депутат Титаренко І.А. запитала: Яким чином заплановано облаштування туалету? Чому на даній
земельній ділянці туалет необхідний, а біля магазину «Ажур» неможливе будівництво?
Депутат Нікітін С.С. відповів, що на комісії озвучувалось, що існує технічна можливість врізання в
каналізацію.
Депутат Бородкін С.О. запропонував не тільки заборонити продаж міцних алкогольних напоїв на
літньому майданчику, але й їх розпивання .
Головуючий повідомив, що не можна порівнювати торгову точку, яка розміщена поряд з дитячим
майданчиком, і торгову точку , яка розміщена досить віддалено від культурного центру міста. На
комісії депутатам було дано слово, що торгівля міцними алкогольними напоями буде припинена з
01.06.2016р.
Депутат Подуфалов В.М. запропонував рішення доповнити словами: Заборонити продаж міцних
алкогольних напоїв з 01.07.2016р.
Депутат Бородкін С.О. запропонував доповнити словами- заборонити також розпивання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» (Бородкін С.О., Вознюк В.В.,Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., 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 В.М., Скорич С.О., Сторожук В.В., Трачук В.О.,
Цимбал О.В.), проти-«4» (Любарський В.К., Мандрика Т.Ц.,
Титаренко І.А., Цицюрський А.А.)
утрималось-«2» ( Маковецький С.Г., Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ:
1)Надати дозвіл ФОП Дмитрику Олександру Олександровичу на облаштування літнього майданчика
площею 100 кв.м по вул..Соборній, біля районного кінотеатру, на орендованій земельній ділянці.
2) Заборонити продаж та розпивання міцних алкогольних напоїв на території даного майданчика з
01.07.2016р.
13.

19.01 – Зайшов депутат Теплов А.А.
Присутні на сесії: – 25 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Хоменко В.В.
СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатський запит депутат міської ради Трачука В.О. стосовно звернення
жителів вулиці С.Наливайка щодо встановлення ліхтарів вуличного освітлення біля будинків №54,
77, 75. Запитав начальника КП «Бар-благоустрій» Залевського О.Є.: Чи включена дана вулиця до
переліку вулиць, де заплановано вставлення ліхтарів?
Залевський О.Є. відповів , що дане питання потрібно вивчити, з’ясувати технічні можливості
встановлення даних ліхтарів.
Головуючий запропонував дане питання направити на вивчення КП «Бар-благоустрій», досконало
вивчити технічні можливості встановлення ліхтарів, включити до переліку вулиць, де заплановано
встановлення ліхтарів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25»(Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., 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.,
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Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В.,Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Маковецький С.Г.).
ВИРІШИЛИ: Дане питання направити в КП «Бар-благоустрій», досконало вивчити технічні
можливості встановлення ліхтарів, включити до переліку вулиць, де заплановано встановлення
ліхтарів.
14.

СЛУХАЛИ:
Депутат Кальман О.В. зачитав проект рішення «Про призупинення рішень виконавчого комітету по
наданню згоди на збір вихідних даних по виготовленню ПКД» та запропонував проголосувати за
даний проект.
Депутат Бородкін С.О. зауважив , що проект не пройшов юридичної експертизи .
Головуючий зачитав 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, повідомив, що дані роботи плануються, але не в першу чергу, запропонував направили даний
запит в КП «Бар-благоустрій» та надати відповідь депутату Трачуку В.О.
Депутат Петрина М.І. надав роз’яснення щодо депутатського звернення, запиту, запитання,
повідомив про те, що різний порядок їх розгляду. Зі змісту проекту, наданого депутатом
Кальманом О.В., його можна характеризувати як депутатське звернення. Але звернення депутата
Кальмана О.В. - це одне питання, а звернення депутата Трачука О.В.-інше питання, отже, дані
питання потрібно розглядати окремо. Депутатське звернення Кальмана О.В.- це звернення про
упорядкування прийняття рішень виконкомом міської ради і його потрібно розглядати окремо, для
цього потрібно зробити окремий депутатський запит .
Депутат Кальман О.В. повідомив, що питання розглядалось на засіданні профільної комісії , але в
протокол внесли лиш ті питання, які виносились на розгляд апаратом міської ради.
Секретар міської ради, депутат Подуфалов В.М. повідомив, що всі проекти рішень, що виносились
на розгляд сесії , узгоджені зі спеціалістами, головою профільної комісії, юристом, зауважень не
було.
Депутат Маковецький С.Г.: Дане питання спочатку потрібно включити в порядок денний.
Депутат Нікітін С.С. повідомив, що питання розглядалось на профільній комісії.
Головуючий оголосив пропозицію про включення до порядку денного питання «Про порядок
розгляду питань, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисних документацій по будівництву
об’єктів».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «23» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., 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., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«0»,
утрималось-«3» (Маковецький С.Г., Теплов А.А., Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного 9-ої сесії Барської міської ради питання «Про порядок
розгляду питань, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисних документацій по будівництву
об’єктів».
Головуючий оголосив голосування з питання
«Про порядок розгляду питань, пов’язаних з
виготовленням проектно-кошторисних документацій».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «25» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., 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., Сторожук В.В.,Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0», утрималось-«1» (Маковецький С.Г.).
ВИРІШИЛИ:
1.Тимчасово призупинити виконання рішень виконавчого комітету, які стосуються надання дозволів
на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисних документацій .
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2. Всі звернення КП «Бар-благоустрій» з надання дозволів на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисних документацій розглядати на засіданні постійної комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства з подальшим розглядом на сесії міської ради.
3. Питання черговості виконання робіт по проектно-кошторисних документаціях, капітальних та
поточних ремонтах виконувати в послідовності, визначеній рішенням сесії Барської міської ради з
урахуванням робіт , які було розпочато та не виконано за попередньої каденції.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
15.

Депутат Мандрика Т.Ц. запропонувала повторно розглянути питання «Про упорядкування
виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар», яке вже розглядалось в п.12.35 порядку денного.
Головуючий повідомив , що підприємці вже почули рішення з даного питання та залишили залу
засідань, це потрібно врахувати. Оголосив голосування за пропозицію Мандрики Т.Ц. про повторний
розгляд питання «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» (Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.); проти-«10» ( Бородкін С.О.,
Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Нікітін С.С.,
Подуфалов В.М., Теплов А.А., Цицюрський А.А.); утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Повторно розглянути питання «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на
території міста Бар».
Головуючий запропонував питання зняти на додаткове вивчення з виходом на місце розташування
торгівлі.
Головуючий оголосив голосування про скасування рішення виконкому №123 від 04.05.2016р. «Про
внесення змін до рішення виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015р. «Про упорядкування
виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18» (Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Любарський В.К., Мандрика Т.Ц.,
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., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.);
проти-«6» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Цицюрський А.А.); утрималось-«2» (Залевський Ю.Є., Каліберда С.С. ).
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення виконкому №123 від 04.05.2016р. «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на
території міста Бар».

16.

Різне.
Запитання депутата Любарського В.К.: Чи щось змінилось у підготовці по перенесенню ринку по
вул..Галицьких вояків? Чи надана якась допомога Управлінням газового господарства після
встановлення даному управлінню пільгової ставки орендної плати ?
Відповідь Головуючого : Незрозуміло, про яку допомогу йде мова, проект коштує близько 20
тис.грн. , роботи – близько 300 тис. грн. Є певні правові моменти, які міська рада зараз вирішує .
Запитання депутата Гуменюк І.В. : Кому підпорядковується КЗ «Муніципальна варта» ?
Відповідь Головуючого: Виконавчому комітету міської ради.
Депутат Титаренко І.А. повідомила, що Беліченко - член виконкому - змінила місце роботи і місце
проживання, запропонувала внести зміни до складу виконкому .
Головуючий повідомив, що будуть вноситись зміни до складу виконкому , чекають з лікування
Фрика М.П.
Запитання депутата Трачука В.О.: Хто використовує земельну ділянку , де заплановане нове
кладовище? Чому підприємство Барські РЕМ не сплачує кошти за оренду землі під підстанціями?
Відповідь Головуючого : Виготовляється детальній план тієї території , де заплановане нове
кладовище , земельну ділянку засіває Слободянюк, прошу депутатів створити ініціативну групу з
цього питання. Щодо орендної плати Барським РЕМ, то цим, можливо, займеться КЗ
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«Муніципальна варта», як у м.Вінниця. Барські РЕМ на даний час монополісти , але якщо є
ініціативна зі сторони депутатів,то можна створити ініціативну групу та зайнятись цим питанням.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 9 сесії Барської міської ради 7 скликання.
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

М.І.Петрина

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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