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

8 скликання

19.09.2018р.

Початок сесії - 14 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 15 год. 45 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 17 депутатів. (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал
І.Й., Кальман О.В.,
Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Капиця В.М., Колос А.О., Лещенко О.М., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Мірчук С.В., Теплов А.А., Хом’як О.М. та міський голова Цицюрський А.А.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, жителі міста.
Головуючий на сесії – секретар міської ради Подуфалов В.М.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 30
(позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 30 (позачергової) сесії міської ради 8
скликання, запитав щодо персоналій .
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала обрати секретарем сесії Педос Ганну Василівну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 30 (позачергової) сесії Барської
міської ради 8 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
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 30
хвилин без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 30 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання
провести в межах 30 хвилин 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 повідомив, що під час підготовки до сесії від фінансового відділу надійшла
пропозиція щодо внесення до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 10
сесії 8 скликання від 11.07.2017 року «Про встановлення місцевих податків і зборів та
затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік».
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Кальман О.В. запропонував включити до порядку денного питання «Про
організацію та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна по вул. Героїв
Майдану, 3 в м.Бар ».
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1) Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2018 рік».
2) Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання від 11.07.2017 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік».
3) Про організацію та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна по вул.
Героїв Майдану, 3 в м.Бар.

Номер
п/п

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

1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року
«Про бюджет Барської міської ОТГ на 2018 рік».
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В. проінформувала усі пункти проекту рішення,
крім 1.2.4.
Депутат Мандра В.В. сказав що у гуртожитку по вул.Каштанова, 68 м.Бар живуть
небагаті люди і коштів в сумі 50000 грн. на ремонт системи опалення будинку буде
недостатньо.
Гуменюк І.В. сказала , що там 160 квартир і потрібно здати по 1000 грн.Запропонувала
проголосувати п.1.2) проекту рішення рішення без урахування п.п.1.2.4).
Депутат Медвецький А.А. запропонував голосувати за проекти рішення роздільно.
Спочатку проголосувати питання щодо забезпечення закладів газом, а по пункту 1.2.17
у нього є запитання.
ГОЛОСУВАЛИ п.1.1) : за – «одноголосно».
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.1)-п.1.2.3): за – «одноголосно».
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.5)-п.1.2.7): за – «одноголосно».
Депутат Медвецький А.А. сказав , що у нього є запитання щодо вартості та обсягу
робіт з благоустрою території ДНЗ №1 в м.Бар та влаштування доріжки даного закладу.
Чому ці роботи не погоджені з депутатами?
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Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. надав пояснення з цього питання.
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.8) : за – «15» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Кальман О.В.,
Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В.), проти – «1» (Трачук В.О.), утримались – «1»
(Медвецький А.А.). Рішення прийнято.
Медвецький А.А. запитав щодо значення слів «за умови фінансування».
Гуменюк І.В. відповіла, що міська рада виділяє 50000 грн. , а роботи розпочнуть лише
коли жителі назбирають кошти на спів фінансування.
Мандрика М.І. сказав, що спочатку потрібно узгодити суму можливу для виділення і
надати дозвіл на виконання робіт. Коли жителі назбирають необхідні кошти , тоді гроші
виділити.
Депутат Кальман О.В. запитав : Хто був у цьому будинку, бачив це опалення? Хто був
у квартирах цього будинку?
Декілька депутатів відповіли , що були і бачили.
Кальман О.В. запропонував проголосувати за цю суму , передати КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ», і підприємство нехай вивчає ситуацію з жителями цього будинку.
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.9)-п.1.2.12): за – «одноголосно».
Депутат Хоменко В.В. запитав щодо готовності співфінансування жителями
вул.Б.Хмельницького в м.Бар.
Начальник Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаш В.І. відповів , що мешканці
вулиці каналізування не хочуть, але це є проблемою для підприємства, тому що 2-3
машини вивозять відходи кожен день.
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.13)-п.1.2.16): за – «одноголосно».
Вийшов депутат Венгловський М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 16 депутатів.
( Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й.,
Кальман О.В., Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В. , Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Капиця В.М.,
Колос А.О., Лещенко О.М.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Мірчук С.В., Теплов А.А., Хом’як О.М. та міський
голова Цицюрський А.А.
Гуменюк І.В. довела до відома депутатів суть п.1.2.17)
Медвецький А.А.: На основі яких розрахунків раніше коштів вистачало на заробітну
плату, а тепер не вистачає?
Гуменюк І.В. сказала, що працівники мали йти у відпустки без збереження заробітної
плати.
ГОЛОСУВАЛИ п.1.2.17): за – «14» (Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В.,
Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В.), проти – «0», утримались – «2» (Медвецький А.А. , Трачук В.О.).
Рішення прийнято.
Гуменюк І.В. інформувала суть питання щодо виділення коштів в сумі 120000 грн. на
придбання приміщення для притулку для тварин- п.1.2.4) проекту рішення.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. розповіла про неясні моменти при
вивчені документації на це приміщення.
Хоменко В.В. запропонував зняти це питання на додаткове вивчення , а кошти виділити
на поточний ремонт вулиць.
Медвецький А.А. запропонував кошти залишити на резервному фонді.
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Гвоздяр Ю.В. запропонував 75 тис. грн. направити в КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» за
витрачену плитку, а решту на влаштування тротуару біля ринку.
Головуючий пропонує проголосувати за п.1.2.4) в редакції запропонованій апаратом
міської ради, а саме щодо виділення коштів в сумі 120000 грн. на придбання
приміщення для притулку для тварин.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «8» (Кальман О.В., Мандрика М.І., Мельник Н.В.,
Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.), проти – «7»
(Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Ковальов М.Т., Мандра В.В.,
Медвецький А.А.,
Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В.), утримались – «1» (Маковецький С.Г.). Рішення не
прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо виділення коштів в сумі
75000,00 грн. на тротуарну плитку по поточному ремонту тротуару в м.Бар по вул.
Каштанова на ділянці від перехрестя з вул. Героїв Майдану до КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування Барського району» та 45000,00 грн. на поточний
(ямковий) ремонт доріг міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1.1)
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету 1 689 135 ,00 грн.:
За рахунок додаткових надходжень, які склалися станом на 01.09.2018 року в сумі
грн. по наступних кодах:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 1 089 135,00 грн.
- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 300 000,00 грн.
- 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 200 000,00 грн.
- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 50 000,00 грн.
- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 50 000,00грн.
1.2)
Збільшити видатки загального фонду за рахунок додаткових надходжень
станом на 01.09.2018 року в сумі 1 689 135,00 грн., а саме :
1.2.1) По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне 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 41895,00 грн. на оплату природного газу.
1.2.2) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 108640,00 грн. на оплату природного газу.
1.2.3) 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 2274
«Оплата природного газу» в сумі 716000,00 грн. на оплату природного газу.
1.2.4) По 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 120000,00 грн. /в т.ч. 75000,00 грн. на тротуарну плитку по
поточному ремонту тротуару в м.Бар по вул. Каштанова на ділянці від перехрестя з
вул. Героїв Майдану до КУ «Територіальний центр соціального обслуговування
Барського району» та 45000,00 грн. на поточний (ямковий) ремонт доріг міста».
1.2.5) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» до районного
бюджету в сумі 60000,00 грн. для придбання товарно-матеріальних цінностей по
закладах охорони здоров’я /сертифікати/:
на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
- КУ «Барська районна лікарня» - 20000,00 грн.,
- КНУ «Барський районний МЦПМСД» - 20000,00 грн.,
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на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
- КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» - 20000,00 грн.
1.2.6) По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» по 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на центр «Еверест» в сумі 15000,00 грн.
для придбання товарно-матеріальних цінностей /сертифікат/.
1.2.7) 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 16000,00 грн. для придбання
спортивного
та туристичного обладнання за підсумками міського етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(Джура»)/сертифікат/.
1.2.8) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 106600,00 грн. для облаштування благоустрою
території ДНЗ №1 в м.Бар, площею 147,5 м2 плитки та 371 шт. поребрика, та
влаштування доріжки даного закладу площею 50 м2 плитки та 100 шт.поребрика.
1.2.9) 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 системи опалення
будинку по вул.Каштанова, 68 м.Бар (за умови спів фінансування мешканців
будинку).
1.2.10) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 130000,00 грн. на облаштування системи водовідведення
будинків по вул.Машинобудівників, 3, 5, 7 м.Бар (за умови спів фінансування
мешканців будинку).
1.2.11) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 55000,00 грн. на поточний ремонт переходу через
р.Горпинка, який сполучає вул.Залізняка та вул.Данила Нечая.
1.2.12) 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. на поточний ремонт даху будинку на
майдані Св.Миколая, 30.
1.2.13) По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по КВУ ВКГ «Барводоканал» в сумі 50000,00 грн. на
придбання матеріалів по ремонту каналізаційної мережі по вул.Б.Хмельницького.
1.2.14) По КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку для Громадської організації "Барська районна організація "Союз
Чорнобиль України" в сумі 50000,00 грн. для встановлення пам’ятного знаку
учасникам Чорнобильської катастрофи м.Бар /спів фінансування/.
1.2.15) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного
бюджету в сумі 20000,00 грн. для КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка»
для забезпечення реалізації законного права пільговій категорії мешканців міста Бар
на проведення безкоштовного зубопротезування.
1.2.16) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного
бюджету в сумі 30000,00 грн. для Барського районного відділу освіти для
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співфінансування оплати праці працівників Комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр Барської районної ради Вінницької області» з 1 вересня по 31
грудня 2018 року.
1.2.17) 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» в сумі
70000,00 грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням /в т.ч. КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 57400,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
- 12600,00 грн./
2.

СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій Гуменюк І.В. інформувала з питання «Про
внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання від 11.07.2017 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік».
Депутат Медвецький А.А. запитав щодо суми коштів – у разі встановлення ставки
земельного податку за земельні ділянки лісогосподарського призначення в розмірі 0,3%.
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. сказала що потрібно визначитись скільки
в нас лісів , а потім скільки це буде в коштах.
З залу надійшла пропозиція – встановити 2-3% , тому що 0,3% - це мало.
Депутат Кальман О.В. сказав, що потрібно залишити 0,3% , щоб зробити привабливий
податковий клімат для громад , що мають приєднуватись до Барської міської ОТГ.
Гуменюк І.В. зачитала лист звернення Вінницької ОДА , де рекомендовано встановити
в розмірах від 0,1 до 0,3%
Медвецький А.А. сказав, що це наше право встановлювати розміри податку , його
пропозиція хоча б 2,5 %.
Депутат Мельник Н.В. сказала, що на зібранні сільських голів було прийнято 0,3%.
Депутат Хоменко В.В. запропонував прийняти 0,3% до нового року, а надалі будемо
переглядати.
Депутат Трачук В.О. вніс пропозицію 2 %.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо встановлення ставки
земельного податку за земельні ділянки лісогосподарського призначення в розмірі 0,3%.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Ковальов М.Т.,
Маковецький С.Г., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.), проти – «4» (Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Медвецький А.А., Трачук В.О.), утримались – «0». Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо встановлення ставки
земельного податку за земельні ділянки лісогосподарського призначення в розмірі 2%.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Ковальов М.Т.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Трачук В.О.),
проти – «4» (Маковецький С.Г., Мельник Н.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.),
утримались – «2»( Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо встановлення ставки
земельного податку за земельні ділянки лісогосподарського призначення в розмірі 1 %.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Ковальов М.Т.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О.,
Хоменко В.В.), проти – «0», утримались – «1» (Мельник Н.В.).

6

ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання від 11.07.2017 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік», а
саме:
Доповнити пункт 4 Додатку№3 «Порядок справляння плати за землю, в частині
земельного податку пунктом 4.2.4 (ст. 273) Ставка земельного податку за земельні
ділянки лісогосподарського призначення, нормативна грошова оцінка яких
проведена, встановлюється у розмірі:
4.2.4.1. Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг – 1,0 відсоток
від їх нормативної грошової оцінки;
4.2.4.2. Для іншого лісогосподарського призначення – 1,0 відсоток від їх нормативної
грошової оцінки;
4.2.4.3. Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду – 1,0
відсоток від їх нормативної грошової оцінки.
2) Оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та
опублікувати в газеті міської ради «Барчани».
3.

СЛУХАЛИ:
Начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О. інформувала з питання
«Про організацію та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна по вул.
Героїв Майдану, 3в м.Бар».
Депутат Кальман О.В. запропонував зменшити площу до 20 кв.м.
Головуючий виносить на голосування проект рішення з поправкою щодо зменшення
орендованої площі до 20 кв.м.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Апарату міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна комунальної власності, а саме частину кімнати 3
поверху площею 20,0 кв.м, що знаходяться в будівлі по вул. Героїв Майдану, 3 м. Бар
та знаходяться в користуванні Барської «ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, строком на 1 рік
(відповідно до аналогів ринкової вартості об’єктів).
2) Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна
комунальної власності оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі
Інтернет.
3) Для проведення конкурсу на право оренди зазначених приміщень створити комісію
у складі:
голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Гвоздяр Ю.В.;
секретар комісії – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово комунального господарства Подельнюк О.М.;
члени комісії:
начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н. О.;
начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
начальник фінансового відділу Ковтун І. М.
4) Питання про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності, а саме
частини кімнати 3 поверху площею 20,0 кв.м, що знаходяться в будівлі по вул.
Героїв Майдану, 3 м. Бар, розглянути після проведення конкурсу на право оренди
нерухомого майна комунальної власності.
Депутат Трачук В.О. запитав начальника соціально – гуманітарного відділу
Стрельчук Н.О. щодо проблеми зі столами з загальноосвітній школі №2. Чому питання
не виноситься на сесію міської ради?
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Стрельчук Н.О. сказала, що є велика кількість звернень від шкіл з першочерговими
завданнями. Деякі вона озвучила, але на сьогоднішню сесію не виносяться , так як
великі кошти потрібні на забезпечення шкільних котелень газом. Ще проблеми зі
столами не тільки через нестачу коштів, а й через відсутність їх у продажу.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та
зауважень до порядку денного сесії.
Депутат Медвецький А.А. сказав, що потрібно краще готовити питання до сесії .
Головуючий закрив пленарне засідання 30 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання.
Присутні виконують Гімн України .

Головуючий
(секретар міської ради)

В.М.Подуфалов

Секретар сесії

Г.В.Педос
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