УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
19 сесія

8 скликання

24.01.2018р.

Початок сесії - 14 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 17 год. 15 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутати та міський голова (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г. , Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Венгловський М.К., Педос Г.В., Теплов А.А., Хоменко В.В.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств,закладів, навчальних закладів, начальник відділу нотаріату
Управління юстиції у Вінницькій області Шемчук Т.Є.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, начальник відділу нотаріату Управління юстиції у
Вінницькій області Шемчук Т.Є., жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 19 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 19 сесії міської ради 8 скликання, запитав щодо
персоналій .
Депутат Мандрика М.І. запропонував обрати секретарем сесії Марущак Т.Л.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 19 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Марущак Тетяну Леонідівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 2,5 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 19 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах 2,5 годин
без перерви.
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Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Мандрика М.І. запропонував включити до Порядку денного питання про надання дозволу КП
«БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту тротуару в м.Бар по вул.. Каштановій на
ділянці від перехрестя з вул.. Героїв Майдану до КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування Барського району».
Депутат Медвецький А.А. запропонував зняти з розгляду питання 7 .
Депутат Подуфалов В.М. сказав, що питання розглядалось, потрібно лише внести зміну в назву.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Назву п.7 порядку деного викласти в наступній редакції : «7. Про втрату чинності окремих
рішень Барської міської ради щодо порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Бар.».
Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію депутата Мандрики М.І. щодо розгляду
питання про ремонт частини тротуару по вул. Каштановій в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити до Порядку денного питання про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на
проведення поточного ремонту тротуару в м.Бар по вул.. Каштановій на ділянці від перехрестя з вул..
Героїв Майдану до КУ «Територіальний центр соціального обслуговування Барського району» та
розлянути його під час розгляду питань постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житловокомунального господарства.
Депутат Гуменюк І.В. запитала : Чому не включено до Порядку денного сесії питання про
затвердження структури і чисельності апарату міської ради?
Депутат Подуфалов В.М. відповів, що це питання розглядалось відділом з юридичних питань. І так як
на сьогоднішній день ще не визначились зі складом деяких відділів, розгляд питання відтермінували до
наступної чергової сесії.
Гуменюк І.В. сказала, що згідно чинного законодавства питання потрібно переглядати кожен рік.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. сказала, що рішенням 22 (позачергової) сесії
7 скликання від 16.12.2016 р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради»
термін дії рішення не затверджувався.
Гуменюк І.В. сказала, що це передбачено Бюджетним кодексом.
Головуючий повідомив, що розгляд цього питання буде на наступній черговій сесії.
Головуючий зачитав:
- заяву Розбийголови Р.А. щодо виступу під час розгляду питання №7;
- звернення голови консультативно-дорадчої комісії з питань історико-архітектурної спадщини при
Барському міському голові Маліновського Ю.Л. про зняття на до вивчення питання 11.1.11 та 11.1.12.
- заяву голови ОСББ «СТРІЛА 23» Хараджи А.С. щодо виступу під час розгляду питання щодо
виділення коштів на ремонт ліфтів в будинку №23 по вул..Соборній в м.Бар.
Головуючий оголосив, що на сесії запроошена та присутня заступник начальника відділу нотаріату
Управління юстиції у Вінницькій області Шемчук Тетяна Євгенівна, запропонував надати їй слово перед
розглядом питань Порядку денного.
Медвецький А.А. запропонував за кожне питання щодо надання слова для виступу голосувати
окремо.
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Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу ПП Розбийголові Р.А.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «22», проти – «0», утрималось-«1»,
ВИРІШИЛИ: Надання слово для виступу ПП Розбийголові Р.А. під час розгляду питання №7.
Головуючий ставить на голосування: Про зняття з розгляду питань 11.1.11 та 11.1.12
ГОЛОСУВАЛИ: за- «19», утрималось-«0», проти – «4».
ВИРІШИЛИ: Питання 11.1.11 та 11.1.12 зняти з розгляду.
Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу голові ОСББ «СТРІЛА 23»
Хараджи А.С. під час розгляду питання щодо виділення коштів на ремонт ліфтів в будинку №23 по
вул..Соборній в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «18», проти – «2», утрималось-«3».
ВИРІШИЛИ: Надання слово для виступу голові ОСББ «СТРІЛА 23» Хараджи А.С. під час розгляду
питання щодо виділення коштів на ремонт ліфтів в будинку №23 по вул..Соборній в м.Бар.
Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу заступнику начальника відділу
нотаріату Управління юстиції у Вінницькій області Шемчук Т.Є. перед розглядом питань Порядку
денного.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати слово для виступу заступнику начальника відділу нотаріату Управління юстиції у
Вінницькій області Шемчук Т.Є. перед розглядом питань Порядку денного.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими змінами..
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
Заступник начальника відділу нотаріату Управління юстиції у Вінницькій області Шемчук Т.Є.
доповіла, що після звільнення нотаріуса в м.Бар обов’язки покладені на державних нотаріусів
Жмеринки. Вони розуміють складності пов’язані з відсутністю державного нотаріуса в Барському
районі. Є усна домовленість з приватними нотаріусами в м.Бар, що консультації вони надають
безкоштовно, а в Жмеринецькій державні конторі для громадян Барського району виділено 2 дні.
Звернула увагу депутатів, що документи , затверджені приватним і державним нотаріусом мають
однакову юридичну силу, а різниця в ціні невелика. В той же час Відділ нотаріату Управління юстиції у
Вінницькій області постійно вивчає питання про можливість заповнення вакантної посади державного
нотаріуса у м.Бар. Проблема у тому, зщо жорсткі вимоги до кандидатів на ці посади і ніхто не міг здати
іспит , пройти конкурс. Шемчук Т.Є. запропонувала шукати бажаючих у Барському районі і направляти
на іспит.
З залу запитали про розмір заробітної плати працівників нотаріату. На що була надана відповідь про
механізм оплати і можливі розміри.
Гуменюк І.В. запитала: Чому у Жмеринському нотаріаті погано відносяться до жителів Барського
району?
Шемчук Т.Є. відповіла , що це певно пов’язано з великою навантаженістю на спеціалістів, над цим
питанням будуть працювати.
Кальман О.В. озвучив думку про звернення до депутатів Верховної ради , до Кабінету міністрів щодо
пом’якшення умов іспиту.
Капиця В.М. запитав : Чи може нотаріус у фіксований день приїздити до м.Бар.
Шемчук Т.Є. відповіла, що це неможливо, тому що архів знаходиться у м.Жмеринка, а возити його з
району в район неможливо. І Жмеринський нотаріус не може працювати у Бару, так як в нього
повноваження визначені на Жмеринський район. Шемчук Т.Є. ще раз озвучила думку про пошуки
кандидатів на цю посаду серед помічників нотаріуса у м.Бар.
Головуючий запропонував під час розгляду п.11 «Про внесення змін до бюджету Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2018 р.» розглянути питання:
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- Про надходження з державного бюджету коштів в сумі 1 000 000,00 грн. та направлення цих коштів
на КП «Бар-благоустрій» на проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми квартирного житлового
будинку по вул..Бони Сфорци, 76 м.Бар Вінницької області та реконструкцію та розширення
кладовища;
- Про затвердження розпоряджень міського голови № 723-Р від 22 грудня 2017р. та № 9 від 18 січня
2018р.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Під час розгляду п.11 «Про внесення змін до бюджету Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 р.» розглянути два дотаткові питання.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими змінами..
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
1. Про затвердження Стратегічного плану розвитку Барської міської об’єднаної територіальної
громади до 2020 року.
2) Про реформування друкованого засобу масової інформації редакції газети «Барчани» Барської
міської ради.
3) Про затвердження Плану роботи Барської міської ради 8 скликання на 2018 рік.
4) Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України».
5) Про внесення змін до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік.
6) Про виготовлення проекту відведення земельних ділянок водного фонду.
7) Про втрату чинності окремих рішень Барської міської ради щодо порядку розміщення зовнішньої
реклами в м. Бар.
8) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
9) Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності Барської міської ОТГ,
частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018
році.
10) Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської об’єднаної територіальної
громади за 2017 р.
11) Про внесення змін до бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 р.
12)Різне.

Номер п/п

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

Питання постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород інформує голова комісії
Маковецький С.Г.
8.1.1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегічного плану розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади до 2020 року.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «22» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М.,Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось-«1»(Гуршал І.В.).
ВИРІШИЛИ:
1)Затвердити Стратегічний план розвитку Барської міської об’єднаної територіальної громади до
2020 року, додається.
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2)Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської ради
«Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
8.1.2. СЛУХАЛИ: Про реформування друкованого засобу масової інформації редакції газети «Барчани»
Барської міської ради.
Маковецький С.Г. повідомив, що було дві пропозиції від Ради голів постійних комісій, фракцій та
груп:
1 пропозиція: ліквідувати Редакцію газети «Барчани» Барської міської ради.
2 пропозиція: питання зняти на додаткове вивчення до наступної чергової сесії.
Депутат Гуменюк І.В. запитала : Чому «ліквідувати»? І чому зняти на додаткове вивчення?
Пропозиція «ліквідувати» надійшла від депутата Лука Г.І., йому надано слово для виступу.
Лук Г.І. про те, що виділяємо кошти на існування газети – даремна трата. Це продовжить їхнє
існування на декілька місяців, тому що після реформування вони «не виживуть». Окрім того , що при
роздержавлені до них переходить майно, яке зараз належить міській раді і його не зможемо
повернути і будемо купляти комп’ютери і фотоапарати для обслуговування сайту, а для друкування
наших матеріалів потрібно домовлятись про співпрацю з газетою «Подільський край».
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. сказала , що навіть якщо ліквідувати заклад,
то потрібно питання вивчити, щоб було згідно чинного законодавства.
Депутат Мірчук С.В. сказав, щоб все таки зняти питання на додаткове вивчення, тому що є
бачення колективу, як вийти з даної ситуації.
Депутат Мандрика М.І. сказав, що дві газети в нашому малому містечку «не виживуть».
Мірчук С.В. сказав, що уже є звернення колективу про розгляд питання про їх роздержавлення і не
розглядати його , а приймати рішення про ліквідацію – це порушення чинного законодавства.
Слово для виступу попросив гр.Меснянкін.
Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу гр. Меснянкіну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати слово для виступу гр.Меснякіну.
Меснянкін сказав, що справедливо буде ставити питання про роздержавлення, в законі не йдеться
про ліквідацію. Зачитав частину закону про передачу закладу в оренду майна і обладнання.
Слово для виступу попросив спеціаліст (у питаннях культури, туризму, фізкультури, молоді та
спорту) соціально-гуманітарного відділу Григор’єв Р.
Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу Григор’єву Р.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати слово для виступу Григор’єву Р.
Григор’єв Р. сказав, що так як є зареєстроно звернення про роздержавлення , то необхідно
працювати по закону, тим більш , що газета уже має 15-річний стаж і гарні традиції. Її читають люди,
тому потрібно мати можливість і допомогти їй вижити.
Депутат Трачук В.О. сказав, що районна газета, на його думку, більше і правдивіше висвітлює події
міста, тому «Барчани» потрібно закрити і співпрацювати з районною газетою.
Головуючий виносить га голосування пропозицію: Про ліквідацію Редакції газети «Барчани»
Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «9» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лук Г.І., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О. ), проти-«9» (Брова Н.С., Ковальов М.Т.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Цицюрський А.А.), утрималось – «5» (Гуршал І.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить га голосування пропозицію: Про зняття питання з розгляду на
додаткове вивчення до наступної чергової сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «12» (Брова Н.С., Гуршал І.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М.,
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Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Цицюрський А.А.), проти-«3» (Гуменюк І.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А.), утрималось – «8»
(Кальман О.В., Лук Г.І., Мандра В.В., Маршук М.К., Мельник Н.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
8.1.3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи міської ради на 2018 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «19» (Брова Н.С., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лук Г.І.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Хом’як
О.М.,Цицюрський А.А.), проти – «1» (Гуменюк І.В.), утрималось-«3» (Гуршал І.В., Лещенко О.М.,
Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: Затвердити План робити міської ради на 2018 рік, додається.
8.1.4. СЛУХАЛИ: Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Підтвердити членство у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України».
2) Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси Барської міської ради міському голові
Цицюрському Артуру Анатолійовичу.
8.1.5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік, затвердженого рішенням 17 сесії Барської міської ради 8 скликання від
08.12.2017 р., а саме доповнити пунктом 6 згідно додатку №1 до даного рішення.
2) Оприлюднити дане рішення на сайті Барської міської ради Вінницької області та в газеті
«Барчани» не пізніше ніж у десятиденний строк від дати прийняття рішення.
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.
8.1.6. СЛУХАЛИ:
Голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Хом’як О.М. інформує питання про виготовлення
проекту відведення земельних ділянок водного фонду.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок водного фонду комунальної власності , які розташовані в межах
м.Бар, орієнтовними площами 3,93 га та 1,24 га для рибогосподарських потреб.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
8.1.7. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності окремих рішень Барської міської ради щодо порядку розміщення
зовнішньої реклами в м. Бар.
Медвецький А.А. довів до відома присутніх зміст питання і проект рішення.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. пояснила причину , що призвела до цього
рішення.
ПП Розбийголова Р.А. розповів, щро справу, яку він подав до суду , було відхилено, так як
закінчився термін позовної давності, тому він звернувся у Державну регуляторну службу, яка
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відмінила відпровідне рішення. Він також сказав, що формула нарахування орендної плати
неправильна і її потрібно міняти.
Медвецький А.А. сказав, що на сайті розміщений лише проект, нехай усі бажаючі вносять свої
пропозиції, вони будуть розглядатись , вивчатись, обговорюватись.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «22» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак
Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось-«1»
(Маршук М.К.).
ВИРІШИЛИ:
1) Визнати таким, що втратили чинність, рішення 8 сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.04.2016 р. «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.
Бар» та рішення 5 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.04.2017 р. «Про результати роботи
комісії щодо виконання вимог Положення про розміщення зовнішньої реклами в м. Бар».
2) Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради
розробити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади.
3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
8.1. СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «Барський машинобудівний завод» про поновлення дозволів на
розміщення рекламоносіїв, що розташовані в м. Бар по вул. Героїв Майдану, біля аеродрому та біля
військової частини.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «22» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.),
проти – «0»,
утрималось-«1» (Лук Г.І.).
ВИРІШИЛИ:
1) Поновити ПАТ «Барський машинобудівний завод» дозвіл на розміщення рекламного щита
розміром 2х3м в м. Бар по вул. Героїв Майдану (біля військової частини) терміном на п’ять
років
2) Оформити два примірники дозволу за формою згідно додатку 3 Положення про порядок
розміщення зовнішньої реклами в м. Бар, затвердженим рішенням 14 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 14.10.2011 р.
3) ПАТ «Барський машинобудівний завод»:
- погасити заборгованість за фактичне використання місця розташування рекламних засобів;
- укласти в місячний строк з Барською міською радою договір про надання у користування місця
для розміщення рекламного засобу вказаного в п.1 даного рішення.
4) Питання щодо поновлення ПАТ «Барський машинобудівний завод» дозволу на розміщення
рекламоного щита розміром 3х6м, що розташований в м. Бар по вул. Героїв Майдану, біля
аеродрому, розглянути після проведення обстеження на стійкість, міцність.
8.2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням огороджуючих конструкцій та заміною перекриття
Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Соборна, 20/2 в м. Бар Вінницької обл.».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих
технологій із утепленням огороджуючих конструкцій та заміною перекриття Барської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Соборна, 20/2 в м. Бар Вінницької обл.»
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8.3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту
окремої ділянки тротуару по вул.. Соборна та відведення стоянки під автотранспорт.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту тротуару
між будівлями КЗ Барська районна ДЮСШ «Колос» та будинок побуту з виїздом на вул. Соборна, а
також відведення стоянки під автотранспорт.
8.3.1. . СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту
тротуару в м.Бар по вул.. Каштановій на ділянці від перехрестя з вул.. Героїв Майдану до КУ
«Територіальний центр соціального обслуговування Барського району».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту тротуару в
м.Бар по вул.. Каштановій на ділянці від перехрестя з вул.. Героїв Майдану до КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування Барського району».
Питання постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.

8.4. 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).
Голосували: за – одноголосно.
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
місті/селі _____ 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 зареєструвати право власності на дану земельну ділянку (користування даною
земельною ділянкою) згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
у власність
8.4.1). Малому Станіславу Івановичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер–
0520210100:01:034:0030, по вул. М.Залізняка, 4 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.2). Кримській Наталії Олександрівні – площею 0,0655 га, кадастровий номер–
0520210100:01:128:0006, по вул. І.Богуна, 6 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.3). Зеленському Валерію Михайловичу – площею 0,0747 га, кадастровий номер–
0520210100:01:085:0034, по вул. Галицьких вояків, 24 в м.Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.4). Малаєвій Антоніні Василівні – площею 0,0772 га, кадастровий номер–
0520210100:01:102:0037, по пров. Коцюбинського, 31 в м.Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.5). Маніті Оксані Іванівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:02:023:0017, по
вул. Н.Курченко, 13 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
8.4.6). Козловському Роману Олександровичу - площею 0,0595 га, кадастровий номер–
0520210100:01:092:0043, по вул. Марка Вовчка, 12 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.7). Кириченку Миколі Володимировичу - площею 0,0660 га, кадастровий номер–
0520210100:01:083:0029, по вул. Войни, 23 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
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8.4.8). Мельник Ганні Петрівні – площею 0,1400 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0112, по
вул. Грушевського, 94 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
8.4.9). Подуфаловій Галині Іванівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–
0520210100:02:035:0018, по вул. Козацькій ,11 в м.Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.10). Гуменюк Світлані Вікторівні – площею 0,0537 га, кадастровий номер–
0520210100:01:083:0028, по вул..А.Водзяновського, 8«а» в м.Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.4.11). Шимку Олегу Юрійовичу, Шимко Ніні Василівні, Мельник Катерині Олегівні – площею 0,0094
га, кадастровий номер–0520210100:01:150:0028, по вул..Бони Сфорци, 74, кв.4 в м.Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в спільну
сумісну власність ;
8.4.12). Любарському Валерію Васильовичу – по вул. Ярослава Мудрого, 1 в м.Бар:
- площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:02:036:0008, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,2000 га, кадастровий номер–0520210100:02:036:0007, для ведення особистого
селянського господарства;
8.4.13). Мкртчяну Рафаелю Рубеновичу по вул..Грушевського, 96 в м.Бар:
– площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0114, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0500 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0113, для ведення особистого
селянського господарства;
8.4.14). Коваль Валентині Василівні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер–0520280100:04:008:0045, по вул. Т.Шевченка, 42 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,1400 га, кадастровий номер–0520280100:04:008:0044, по вул. Т.Шевченка,42 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,2776 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0049, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,2762 га, кадастровий номер–0520280100:05:002:0011, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
8.4.15). Яцкову Олександру Петровичу:
- площею 0,2319 га, кадастровий номер–0520280100:05:014:0035, по вул. Волошковій, 1 в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,2031 га, кадастровий номер–0520280100:05:017:0008, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,1116 га, кадастровий номер–0520280100:05:006:0030, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,1697 га, кадастровий номер–0520280100:02:004:0045, по вул. Миру в с.Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
8.4.16). Марущак Олені Петрівні:
- площею 0,2185 га, кадастровий номер–0520280100:04:011:0051, по вул. Гагаріна,2 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,1237 га, кадастровий номер–0520280100:04:001:0016, по вул. Т.Шевченка в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
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господарства;
- площею 0,3000 га, кадастровий номер–0520280100:04:014:0009, по вул. Польовій в с. Антонівка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства;
- площею 0,2056 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0047, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
- площею 0,3875 га, кадастровий номер–0520280100:05:001:0048, по вул. Волошковій в
с.Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства;
8.4.17). Воробйову Сергію Сергійовичу - площею 0,0027 га, кадастровий номер–
0520210100:01:057:0138, по вул. Героїв Майдану, 30 А, гараж 11 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів;
8.4.18). Фурману Василю Дмитровичу - площею 0,0025 га, кадастровий номер–
0520210100:01:056:0055, по вул. Соборна, 20 «а», бокс №3 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів;
8.4.19). Коростію Василю Петровичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер–
0520210100:03:009:0037, по вул. М.Кривоноса, 62 А, бокс №1 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів;
8.4.20). Денисюк Людмилі Сергіївні - площею 0,0022 га, кадастровий номер–
0520210100:01:043:0031, по вул. Григоровичів – Барських, 13 А, гараж 3 в м.Бар для
будівництва індивідуальних гаражів;
8.4.21). Колеснік Олені Василівні - площею 0,0028 га, кадастровий номер–0520210100:04:038:0027,
по вул. Новоселів, 8 А, гараж 11 в м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
8.4.22). Колесніку Олександру Васильовичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер–
0520210100:04:038:0018, по вул. Новоселів, 8 А, гараж 12 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів;
8.4.23). Трофімчуку Вадиму Івановичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0216, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, гараж 22 в м.Бар для будівництва
індивідуальних гаражів;
в постійне користування
8.4.24). Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Барському гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського – площею 0,0462
га, кадастровий номер–0520210100:01:064:0083, на майдані Грушевського, 3 в м.Бар для
будівництва і обслуговування будівель закладів освіти;
в користування
8.4.25). Дочірньому районному кооперативному заготівельно-виробничо торгівельному підприємству
Барської районної спілки споживчих товариств – площею 0,0137 га, кадастровий номер–
0520210100:01:141:0129, по вул. Каштановій, 22 в м.Бар для будівництва і обслуговування
будівель торгівлі в користування на умовах оренди на 10 років за рахунок земель житлової
та громадської забудови. Встановити розмір плати за користування земельною ділянкою в
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
8.5. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) .
Голосували: за – одноголосно.
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, постійне користування):
Для оформлення права власності
8.5.1) Брику Віктору Миколайовичу – орієнтовною площею 0,0650 га по вул. Злагоди, 39 в м.Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
8.5.2) Базюк Надії Аксентіївні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Монастирській , 31 в м.Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
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8.5.3) Бикову Олександру Михайловичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Героїв Майдану,
30 А, гараж 10 в м.Бар для будівництва індивідуальних гаражів;
Для оформлення права користування на умовах оренди
8.5.4) Барській районній спілці споживчих товариств Вінницької облспоживспілки – орієнтовною
площею 0,0075 га по вул. Арсенальній, 15 в м.Бар для будівництва та обслуговування інших
будівель.
8.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження списків щодо виділення земельних ділянок громадянам .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити списки щодо виділення земельних ділянок громадянам станом на
01.01.2018р.:
1) для будівництва житлового будинку (загальна черга) в кількості 1049 осіб згідно Додатку №1.
2) для будівництва житлового будинку (пільгова черга) в кількості 263 особи згідно Додатку №2.
3) для будівництва гаража в кількості 630 осіб згідно Додатку №3.
8.7. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та
гаражів:
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Драгана Євгенія Івановича – під № 264 (АТО);
для будівництва гаража
2). Драгана Євгенія Івановича – під №631 (АТО);
3). Соколова Олександра В’ячеславовича – під № 632 (АТО).
4) Волоха Миколу Олександровича –під №633 (АТО).
8.8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 18 сесії Барської міської ради 8 скликання від
18.12.2017р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук З.М.» щодо цільового призначення земельної
ділянки .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 18 сесії Барської міської ради 8 скликання від 18.12.2017р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук З.М.», а саме в п.1 слова «… для будівництва і
обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд.» замінити словами «… для
ведення особистого селянського господарства.».
8.9. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шевчук З.М. про внесення змін до рішення 18 сесії Барської міської ради 8
скликання від 18.12.2017р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук З.М.».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 18 сесії Барської міської ради 8 скликання від 18.12.2017р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук З.М.», а саме викласти його в новій редакції:
«1.Затвердити Шевчук Зінаїді Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності на земельні ділянки по вул. Чернишевського, 20 в м.Бар:
- площею 0,0778 га, кадастровий номер–0520210100:01:040:0011, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0525 га, кадастровий номер–0520210100:01:126:0009, для ведення особистого
селянського господарства.
2. Передати Шевчук Зінаїді Михайлівні безкоштовно в приватну власність дані земельні ділянки за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
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3. Рекомендувати Шевчук Зінаїді Михайлівні зареєструвати право власності на дані земельні
ділянки згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень. ».
8.10. СЛУХАЛИ: заяву Мазур А.Г. про внесення змін до рішення 14 сесії Барської міської ради 8
скликання від 10.10.2017р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Мазур А.Г., Гюльбай В.С., Мазуру І.С.» щодо додаткової земельної ділянки площею 0,0056 га .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рішення 14 сесії Барської міської ради 8 скликання від 10.10.2017р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку Мазур А.Г., Гюльбай В.С., Мазуру І.С.» залишити
без змін.
8.11. СЛУХАЛИ: заяву КП ПОН «ЛОТОС» про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо об’єднання двох земельних ділянок в одну по вул..Григоровичів – Барських , 11
в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Комунальному підприємству побутового обслуговування населення
«ЛОТОС» у виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу(об’єднання)
земельних ділянок, а саме об’єднання двох земельних ділянок площею 0,1239 га та площею 0,1678
га по вул..Григоровичів – Барських, 11 в м.Бар в одну.
8.12. СЛУХАЛИ: заяву Розінець Н.В. про надання в користування земельної ділянки площею 0,0246 га по
вул.Святого Миколая в м.Бар на умовах оренди строком на 10 років.
Головуючий ставить на голосування проект рішення , враховуючи рекомендації Ради голів
постійних комісій, фракцій та групп: Надати земельну ділянку на умовах земельного сервітуту.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати Розінець Наталці Василівні земельну ділянку площею 0,0246 га в м. Бар по
вул. Святого Миколая, кадастровий номер 0520210100:01:111:0009,
для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в користування на умовах земельного сервітуту на 10 років за
рахунок земель житлової та громадської забудови. Встановити розмір плати за користування
земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
8.13. СЛУХАЛИ: заяву Барської районної організації УТМР про дозвіл на збір матеріалів погодження
розташування майданчика для проведення кінологічних заходів та роботи секції мисливськострілецького спорту на земельній ділянці площею 1,0 га на території Барської міської ОТГ та
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення даної ділянки .
Головуючий ставить на голосування рекомендації Ради голів постійних комісій, фракцій та групп:
питання зняти з розгляду, відділу земельних відносин міської ради надати відповідь заявнику.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду, відділу земельних відносин міської ради надати відповідь
заявнику.
8.14. СЛУХАЛИ: заяву ОСББ «НАШ ДІМ-2» про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі» на «для будівництва та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку» на земельну ділянку площею 0,0022 га в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 19.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку» на земельну ділянку площею 0,0022 га в м.Бар по вул.
Героїв Майдану, 19.
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8.15. СЛУХАЛИ: заяву Гордійчук Н.В. про надання дозволу на передачу їй в суборенду земельної
ділянки площею 0,0049 га по вул. Каштановій, 3 в м.Бар для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) за згодою орендаря – Обмоклого С.М.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати Обмоклому Сергію Михайловичу дозвіл на укладання договору суборенди з
Гордійчук Ніною Войцехівною земельної ділянки площею 0,0049 га в м. Бар по вул. Каштановій, 3
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) на
період дії договору оренди між Обмоклим Сергієм Михайловичем та Барською міською радою,
укладеного згідно рішення 7 сесії 8 скликання від 05.05.2017р., а саме до 04.05.2020р.
8.16. СЛУХАЛИ: заяву Грисюка О.О. про зменшення плати з «12%» до «3%» за користування земельною
ділянкою площею 0,0400 га по вул. Каштановій , 29-А в м. Бар, в зв’язку з тим, що частина
земельної ділянки, що призначена для обслуговування закладів освіти, використовується для
житлової забудови.
Депутат Гуменюк І.В. запитала: Чому підприємницька діяльність і під 3 % ?
Начальник відділу зк\емельних відносин Греськів В.Б. доповів ситуацію по цьому об’єкту , що
на першому поверсі навчальний заклад, а на другому поверсі – житло. Поряд розміщені гаражі.
Головуючий сказав, щзо потрібно вирішувати згідно Положення: під проходами – 6 %, під
комерційною частиною – 12%.
Депутат Маршук М.К. сказав, що більша частина відноситься до житлової площі, тому комісії
вирішила – 3 %.
Депутат Мельник Н.В. запропонувала 5 %.
Головуючий ставить на голосування проект рішення запропонований профільною комісією –
встановити орендну плату 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «9» (Гуршал І.В., Кальман О.В., Лук Г.І., Мандра В.В., Маршук М.К., Медвецький
А.А., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О. ), проти-«6» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Ковальов М.Т.,
Мірчук С.В., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.), утрималось – «8» (Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Хом’як О.М.). Рішення
не прийнято.
Головуючий ставить на голосування проект рішення запропонований профільною комісією з
урахування пропозиції депутата Мельник Н.В. – встановити орендну плату 5% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «17» (Брова Н.С., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Лук Г.І., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О. , Хом’як О.М.), проти-«2» (Гуменюк І.В.,
Цицюрський А.А.), утрималось – «4» (Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М.,).
ВИРІШИЛИ: Встановити Грисюку Олексію Олеговичу плату за користування земельною ділянкою
0,0400 га на умовах оренди по вул. Каштановій, 29-А в м.Бар в розмірі 5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
8.17. СЛУХАЛИ: заяву Севастьянової О.Л. про продаж земельної ділянки по вул..Героїв Майдану в
м.Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відмовити , згідно п.2 ст.127 «Продаж земельних ділянок державної та комунальної
власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон ,
конкурс), крім викупу земельних ділянок , на яких розташовані об’єкти нерухомого майна , що є
власністю покупців цих ділянок …. ».
8.18. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки
гр.Козловській Т.Є.

несільськогосподарського

призначення
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ГОЛОСУВАЛИ: за- «21» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось-«2»
(Лещенко О.М., Мандра В.В.).
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, площею 0,0101 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0023, яка розташована
за адресою: м. Бар, вул..Гагаріна, 1, призначена для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
2) Затвердити ціну продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Бар, вул..Гагаріна,
1, кадастровий номер 0520210100:01:055:0023, в сумі 22344 грн. 00 коп. (двадцять дві тисячі
триста сорок чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення,.
3) Продати гр. Козловській Тетяні Євгенівні земельну ділянку за адресою: м.Бар, вул. Гагаріна, 1,
площею 0,0101 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0023, за 22344 грн. 00 коп. (двадцять
дві тисячі триста сорок чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) ) на підставі висновку про
експертну грошову оцінку земельної ділянки, при повній сплаті орендної плати.
4) Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки 0,0101 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0023, яка розташована за
адресою: м. Бар, вул. Гагаріна, 1, зі сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі
22344 грн. 00 коп. (двадцять дві тисячі триста сорок чотири грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) в
десятиденний термін після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
5) Розірвати договір оренди землі між Барською міською радою та гр. Козловською Т.Є.,
укладений 30.05.2014р., з моменту набуття права власності на земельну ділянку.
8.19. СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУ ВКГ «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».
Голосували: за – одноголосно.
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 викласти п.1 в наступній редакції :
«1.Надати дозвіл Барському КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на виготовлення проекту із землеустрою
щодо відведення в постійне користування зі зміною цільового призначення з «для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної ,
машинобудівної та іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування» земельної ділянки площею 8,0000 га в м.Бар по вул. Арсенальній,
біля існуючих очисних споруд за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншої промисловості.
8.20. СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород Маковецьий С.Г.
інформує питання Про внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання від 16.12.2016 р. «Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016р. «Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради», а саме п.1 викласти в наступній
редакції :
«1. Затвердити наступний склад тендерного комітету Барської міської ради:
Голова комітету - Гвоздяр Юрій Васильович, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
Члени комітету:
Карвацька Тетяна Миколаївна, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку.
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Пішко Лариса Валеріївна, головний спеціаліст /економіст-фінансист/ відділу бухгалтерського обліку;
Гожик Марина Леонідівна, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку;
Чубар Оксана Василівна, начальник відділу з юридичних питань .».
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.
8.21. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги на лікування.
Депутат Гуменюк І.В. сказала , що операція шунтування вартує біля 100 тис.грн. , запропонувала
виділити Свиринюку В.П. 10000 грн. Нетупському Б.М. в минулому році було виділено 2000 грн. , але
він не встиг виготовити карточку і йому гроші не дійшли, запропонувала виділити йому сьогодні.
Головуючий ставить на голосування проект рішення з урахуванням пропозиції депутата Гуменюк І.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
1.1). Жовніру Петру Сергійовичу - на лікування
– 2000 грн.;
1.2). Крупніцькій Ірині Володимирівні – на лікування – 1000 грн.;
1.3). Говорущенко Раїсі Олександрівні - на лікування – 2000 грн.;
1.4). Якимчуку Миколі Яковичу – на лікування
– 1000 грн.;
1.5). Залевському Євгену Михайловичу – на лікування – 2000 грн.;
1.6). Мацюк Наталії Григорівні - на лікування матері Шевцової Ельзи Олексіївни – 2000 грн.;
1.7). Шевчук Ніні Григорівні – на лікування – 1000 грн.;
1.8). Землякову Олександру Юхимовичу - на лікування – 2000 грн.;
1.9). Теперчук Галині Іванівні – на лікування
– 500 грн.;
1.10). Свиринюку Віктору Павловичу – на лікування – 10000 грн.;
1.11). Топчію Олегу Володимировичу – на лікування – 1000 грн.;
1.12). Петуховій Ніні Федорівні - на лікування сина Петухова Анатолія Вікторовича – 1000 грн.;
1.13). Трачу Петру Дмитровичу – на лікування – 500 грн.;
1.14). Смальцовій Ользі Петрівні – на лікування – 500 грн.
2) Надати матеріальну допомогу Нетубському Борису Михайловичу на лікування в сумі 2000 грн., що
надана згідно рішення 17 сесії 8 скликання від 08.12.2017р., але не виплачена у 2017 році .
3) Відділу бухгалтерського обліку здійснити виплати згідно даного рішення.
8.22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 позачергової сесії 8 скликання від 10.08. 2017 року
«Про припинення Глинянського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня
– дошкільний навчальний заклад» шляхом
його
реорганізації у Глинянську
філію
Барського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія»
Барської міської ради Вінницької області».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 11 позачергової сесії 8 скликання від 10.08. 2017 року «Про
припинення Глинянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня –
дошкільний навчальний заклад» шляхом його реорганізації у Глинянську філію Барського
навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія»
Барської міської ради Вінницької області» та викласти у такій редакції:
«1. Реорганізувати Глинянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня – дошкільний навчальний заклад» шляхом його приєднання до Барського навчально
– виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Барської міської
ради Вінницької області.
2.Встановити, що правонаступником прав та обов’язків реорганізованого Глинянського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний
заклад» є Барський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
– гімназія» Барської міської ради Вінницької області.
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3. Утворити комісію з реорганізації
Глинянського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» у складі:
Гвоздяр Юрій Васильович – заступник міського голови, голова комісії.
Члени комісії: Стрельчук Наталія Олександрівна – начальник соціально-гуманітарного відділу
міської ради;
Рудик Анатолій Миколайович – директор Глинянського
навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад;
Чубар Оксана Василівна – начальник відділу з юридичних питань міської ради;
Гаджалова Майя Федорівна – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
4. Комісії з реорганізації (Гвоздяр Ю.В.): провести процедуру реорганізації зазначеного
навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог - два місяці з дня опублікування
(оприлюднення) рішення.
.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.
8.23. СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста .
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Звільнити Смірнову Оксану Іванівну від плати за харчування сина Смірнова Арсенія
Руслановича в ДНЗ №3 на 100 % як малозабезпечену сім’ю з 13.12.2017р. по 31.05.2018р.
8.24. СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних
(депозитних) рахунках у банках.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних
коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 1).
2. Створити конкурсну комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального
(спеціального) фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках банку
(додаток 2).
3. Розмітити тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету Барської міської ОТГ на вкладних
(депозитних) рахунках банку, визначеного за підсумками проведеного конкурсу, у межах поточного
бюджетного періоду.
4. Надати дозвіл міському голові Цицюрському А.А на укладення договору банківського вкладу
(депозиту) між Барською міською радою та банком, визначеним за підсумками проведеного
конкурсу, про розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету Барської міської
ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках.
5. Інформацію про хід виконання рішення заслухати на наступній сесії міської ради.
9.

СЛУХАЛИ: Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності Барської міської ОТГ, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Порядок і норматив відрахувань до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності Барської міської ОТГ,
частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018
році, додається.
2) Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами консолідованої
звітності фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у терміни, встановлені для сплати
податку на прибуток підприємств.
3) З метою своєчасного та повного надходження платежів до бюджету Барської міської ОТГ
рекомендувати Барському відділенню Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області при
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здійсненні документальних перевірок комунальних підприємств, які належать до комунальної
власності Барської міської ОТГ, забезпечити включення до переліку питань, що підлягають
перевірці, питання правильності визначення чистого прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2017-2018 роках та своєчасності сплати частини чистого
прибутку (доходу) до загального фонду бюджету Барської міської ОТГ.
Вийшов депутат Маршук М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова ( Брова Н.С., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г. , Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Венгловський М.К., Маршук М.К., Педос Г.В., Теплов А.А., Хоменко В.В.
10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської
міської об’єднаної
територіальної громади за 2017 р.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити виконання бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади за
2017 рік:
- по доходах в сумі 94 609 014,78 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі
92 143 556,92 грн., та доходи спеціального фонду бюджету у сумі 2 465 457,86 грн.;
- по видатках у сумі 92 989 781,57 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – у сумі
84 036 590,99 грн. та видатки спеціального фонду бюджету у сумі 8 953 190,58 грн.

11.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади на
2018 р.
ГОЛОСУВАЛИ п. 11.1.1 – 11.1.7: за – одноголосно.
Депутат Мірчук С.В. запропонував на ремонт ліфтів в будинку по вул.Соборна, 23 виділити 40000
грн. замість 30000 грн., у ОСББ борг невеликий, за власні кошти зроблений ремонт даху.
Головуючий виносить на голосування п.11.1.8 проекту рішення в редакції, запропонованій
профільною комісією.
ГОЛОСУВАЛИ п.11.1.8: за- «21» (Брова Н.С., Гуменюк І.В., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утрималось-«1» (Трачук В.О.).
Зайшов депутат Маршук М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутати та міський голова ( Брова Н.С., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Лук Г.І., Маковецький
С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник
Н.В.,Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г. , Трачук В.О.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Венгловський М.К., Педос Г.В., Теплов А.А., Хоменко В.В.
ГОЛОСУВАЛИ п. 11.1.9 – 11.2.8: за – одноголосно.
Депутат Мірчук С.В. розповів про суть проекту «Яблучний кластер», про його учасників.
Депутат Лещенко О.М. сказала, що це гроші нашої громади і ми повинні знати коли вони нам
повернуться, тому виділяти їх не варто.
Слово для виступу попросила завідуюча КЗ «Барська районна бібліотека» Кирилюк Л.О.
Головуючий ставить на голосування: Про надання слова для виступу Кирилюк Л.О.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати слово для виступу Кирилюк Л.О.
Кирилюк Л.О. розповіла, що якщо ми зараз відмовимся від цього проекту, то покажемо свою
несерйозність і більше нікола євро комісія не прийме від нашої громади жодного проекту.
Депутат Мандрика М.І. сказав, що ми витратимо мільйон за три роки, тому варто пробувати, дати
можливість розвитку громаді.
ГОЛОСУВАЛИ п.12.2.9: за- «20» (Брова Н.С., Гуршал І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,Ковальов М.Т.,
Лук Г.І., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти – «2» (Гуменюк І.В., Лещенко О.М.), утрималось-«1» (Медвецький А.А.).
ГОЛОСУВАЛИ п. 11.2.10 – 11.10: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
11.1) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2018 рік
збільшити видатки на суму 993 600,00 грн.
11.1.1) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 12 000,00 грн. на
оплату транспортування природного газу.
11.1.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 111 000,00 грн. на оплату транспортування природного газу.
11.1.3) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 129 000,00 грн.
на оплату транспортування природного газу.
11.1.4) По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» по КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 15 000,00 грн. на оплату транспортування природного газу.
11.1.5) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
в сумі 160 000,00 грн. на придбання шкільних меблів /парти ЗОШ №1 -60000,00 грн., ЗОШ №2 60000,00 грн., ЗОШ №4 – 40000,00 грн./.
11.1.6) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
188000,00 грн. на поточний ремонт системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст.. №3.
11.1.7) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
50000,00 грн. на поточний ремонт даху будинку на майдані Св.Миколая, 30.
11.1.8) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
30000,00 грн. на ремонт ліфтів в будинку по вул.Соборна, 23.
11.1.9) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
15600,00 грн. на виготовлення технічних умов на каналізаційні станції по вул.Зарічна,
вул.Б.Хмельницького, вул.Заводська.
11.1.10) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
34000,00 грн. для закупівля матеріалів та виконання робіт /приведення систем обліку
електроенергії у відповідність до вимог НТД та виготовлення нормативно-технічної документації/.
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11.1.11) По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по Барському КВУВКГ
«Барводоканал» в сумі 35000,00 грн. на виготовлення проекту із землеустрою.
11.1.12) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
50000,00 грн. для придбання матеріалів для ремонту адмінприміщення.
11.1.13) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
42000,00 грн. для придбання матеріалів для виготовлення тротуарної плитки.
11.1.14) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській
міській раді в сумі 39000,00 грн. для поточного ремонту адмінприміщення с.Антонівка /в частині
ФАП/.
11.1.15) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
50000,00 грн. для придбання предметів та матеріалів для зовнішнього освітлення.
11.1.16) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
13000,00 грн. здійснення заходів по догляду бездомними тваринами /стерилізація, щеплення/.
11.1.17) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги
Кладовій С.П. жительці м.Бар, вул.Цукрового заводу буд.22, кв.1 /для придбання обладнання та
облаштування ванної кімнати/. Відповідальна за використання коштів заступник міського голови з
економічних та гуманітарних питань Кушнір Т.О.
11.2) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2018 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 1 526 800,00 грн.,а саме :
11.2.1) По КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»
на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 25 000,00 грн. на «Виготовлення ПКД по
капітальному ремонту спортивного комплексу по вул..Врублевського, 35, м.Бар».
11.2.2) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 655 000,00 грн. спів фінансування для придбання шкільного
автобуса.
11.2.3) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 20 000,00 грн. для придбання електроплити для ЗОШ №4.
11.2.4) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» в сумі 50 000,00 грн. для придбання основних засобів.
11.2.5) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» в сумі 50 000,00 грн. для придбання основних засобів.
11.2.6) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 200 000,00 грн. для виконання робіт «Очистка від мулових наносів ставка в
м.Бар».
11.2.7) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 250 000,00 грн. на «Нове будівництво сміттєсортувального комплексу на
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території Івановецької сільської ради Барського району Вінницької області».
11.2.8) По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
76800,00 грн. для придбання щіпорізу.
11.2.9) По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об'єктів» по Барській міській раді в сумі 100000,00 грн. /Співфінансування проекту «Яблучний
кластер»/.
11.2.10) По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 50000,00 грн. на виготовлення ПКД
«Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням
огороджуючих конструкцій та заміною перекриття Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Соборна,
20/2 в м. Бар Вінницької обл.».
11.2.11) По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 50000,00 грн. на
виготовлення ПКД по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Монастирська в м.Бар.
11.3) Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2018 рік, з бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади до
районного бюджету в сумі 150 000,00 грн.:
11.3.1) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100 000,00 грн. на КУ «Барський
районний МЦПМСД» /для придбання медичної інформаційної системи «МедЕйр»/.
11.3.2) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 40000,00 грн. для Барської
ДЮСШ «Колос» на проведення турніру «Кубок Бару» з міні-футболу та баскетболу.
11.3.3) На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 10000,00 грн. на КУ «Барський
районний МЦПМСД» /для придбання офісної техніки/.
11.4) Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2018 рік, як кошти передані з загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку) з бюджету Барської
міської об’єднаної територіальної громади до
спеціального фонду районного бюджету, в сумі 15 000,00 грн.:
На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» в сумі 15 000,00 грн. на КУ «Барський районний
МЦПМСД» /для придбання комп’ютерної техніки/.
11.5) Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2018 рік, як кошти передані з загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку) з бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади до державного
бюджету, в сумі 150 000,00 грн.:
На КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на на КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» для Барського відділення
Жмеринського відділку поліції ГУНП у Вінницькій області на виконання заходів передбачених
комплексною правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар» в сумі
150 000,00 грн./придбання автомобіля/.
11.6) Перенести видатки загального фонду:
11.6.1) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» зняти видатки в сумі
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6494,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування».
11.6.2) По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зняти видатки з КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 10 000,00 грн., з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в
сумі 40 000,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на відповідні КЕКВ для сплати судових
зборів, держмита, виготовлення технічної документації.
11.7) Перенести видатки спеціального фонду:
11.7.1) По КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» з
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» зняти видатки в сумі 40000,00 грн. та
направити на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на «Виготовлення ПКД по
капітальному ремонту спортивного комплексу по вул..Врублевського, 35, м.Бар».
11.7.2) По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» зняти видатки в сумі 60000,00 грн. та направити на КПКВКМБ 0117670 «Внески до
статутного капіталу суб’єктів господарювання» по центру реабілітації «Еверест».
11.8) Збільшити доходи (послуги, що надаються бюджетними установами) та видатки
спеціального фонду бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади по
КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЗ «Барська районна
бібліотека»:
- код 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю» в сумі 4000,00 грн. направити на видатки:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1000,00 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1000,00 грн.;
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 2000,00 грн.
- 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім
нерухомого)» в сумі 1000,00 грн. направити на видатки:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 1000,00 грн.
11.9) Збільшити доходи загального фонду по коду 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 1 000 000,00 грн.
Відповідно збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) як кошти передані із
загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 1 000 000,00 грн. на КПКВКМБ
0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій»:
- По КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 420 000,00 грн. на «Проведення аварійно-відбудовних робіт 28-ми
квартирного житлового будинку по вул..Бони Сфорци, 76 м.Бар Вінницької області».
- По КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 580 000,00 грн. на «Реконструкція та розширення кладовища площею
10,7503 га за межами населеного пункту на території Гаївської сільської ради Барського району
Вінницької області».
11.10) Затвердити розпорядження:
11.10.1) № 723-Р від 22 грудня 2017р. наступного змісту:
«1.Зняти доходи загального фонду по коду 41020200 «Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров`я» в сумі 6616062,00 грн.
2. Відповідно зняти видатки загального фонду:
2.1. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
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закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 3537762,00
грн. з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 778300,00 грн. з виплати заробітної
плати з нарахуванням технічних працівників.
2.2. По КПКВКМБ 0118680 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я» в сумі 2300000,00 грн. кошти які спрямовані на районний бюджет на заклади охорони
здоров’я.».
11.10.2) № 9 від 18 січня 2018р. наступного змісту:
«1.Збільшити доходи загального фонду по коду 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» в сумі 6616062,00
грн.
2. Збільшити видатки загального фонду:
2.1. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
3537782,00 грн. на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 778280,00 грн., на виплату
заробітної плати з нарахуванням технічних працівників.
2.2.По КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету» в сумі 2300000,00 грн., кошти спрямовані на
районний бюджет на заклади охорони здоров’я.».
12.

Різне.
Депутат Капиця В.М. коротко розповів про суть реформи первинної ланки медицини, про її етапи,
суть кожного етапу, проблеми , ризики.
Депутат Мандрика М.І. виразив подяку від батьків ЗОШ №1 Пужаліній Г.В. за гарне харчування дітей.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 19 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Т.Л.Марущак

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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