УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
33 сесія

8 скликання

22.11.2018р.

Початок сесії - 14 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 18 год. 35 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 19 депутатів та міський голова (Гуменюк І.В.,Гуршал І.Й.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Колос А.О., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К.,
Мірчук С.В., Пужаліна Г.В.,Теплов А.А.

Ковальов М.Т., Мандрика М.І.,

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, керівники комунальних підприємств,закладів, навчальних закладів.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів, голова
Барської РДА Саволюк В.В., жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 33
сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 33 сесії міської ради 8 скликання, запитав
щодо персоналій.
Запропонувано кандидатуру Педос Г.В.
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 33 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., Медвецький А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 3
години без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 33 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в
межах 3 години без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував
взяти його за основу.
Голосували: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Хом’як О.М. запропонував під час розгляду заяв та звернень громадян,
підприємств та організацій розглянути клопотання релігійної місії «КАРІТАС-СПЕС-БАР»
Кам’янець-Подільської дієцезії римсько-католицької церкви щодо передачі в оренду
оздоровчого комплексу «Землянічка».
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Медвецький А.А. запропонував під час розгляду питань постійної комісія з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства розглянути питання:
1) Про виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію
дорожнього покриття по вулиці Каштанова в м. Бар Вінницької області.
2) Про виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції
зовнішнього освітлення вздовж автомобільної дороги Т-06-10 Любар-Хмільник-Лука
Барська-Нова Ушиця на ділянці (праворуч) від Військової частини до с. Іванівці (до
межі території Барської ОТГ) та житлового масиву в складі вулиць: та
вул.Грушевського, вул.Делімарського, вул.Котова, вул.Козацька, вул.Лісова,
вул.Мазура,
вул.Н.Курченко,
вул.Сагайдачного,
вул.Ярослава
Мудрого,
пров.Кармелюка в м. Бар Вінницької області.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий озвучив пропозицію щодо зняття з розгляду питання №7 Порядку денного
«Про передачу у комунальну власність Барської міської об'єднаної територіальної громади із
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Барського району комунальних
закладів».
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Трачук В.О. запропонував розглянути на пленарному засіданні звернення КП
«Бар-благоустрій» про порядок монтажу електричних опор ПАТ «Барські РЕМ» та монтаж
даних опор без дозволу міської ради та відсутності ордера на проведення земельних робіт
відповідно до проекту реконструкції електромережі, що не погоджений з міською радою.».
Головуючий сказав, що непідготовлені питання можно обговорювати в «Різному».
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий зачитав депутатський запит Гуршал І.Й. щодо включення до бюджету на 2019
рік будівництво в м.Бар пам’ятника засновниці міста – Боні Сфорці, запропонував
розглянути на пленарному засіданні.
Голосували: за – одноголосно.
Депутат Медвецький А.А. запропонував під час розгляду питань постійної комісія з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства розглянути питання:
- звернення Барського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області щодо
продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Бар;
- заяву ФОП Розбийголови Руслана Антоновича щодо продовження дозволу на розміщення
зовнішньої реклами в м.Бар.
- Про виїзну/виносну торгівлю на території міста Бар в районі автовокзалу;
- Про планування розміщення засобів зовнішньої реклами на території міста Бар.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала включити до порядку денного питання «Про заборону
користування службовим автомобілем Барської міської ради міським головою в особистих
цілях».
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Головуючий зачитав:
-заяву Коляди О.М. про надання йому слова під час розгляду питання щодо виділення коштів
на спорудження пам’ятника в м.Бар засновниці міста – Боні Сфорці.
Голосували: за – одноголосно.
-звернення торговців та мешканців міста і району щодо скасування рішення виконкому від
11.10.2018р. за №131 «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території м.Бар».
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими
змінами.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
1) Про внесення змін до рішень окремих сесій Барської міської ради та передачу у
постійне
користування земельних ділянок.
2) Про затвердження у новій редакції Статуту КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ».
3) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій (постійна комісія з
питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства).
4) Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2018 рік».
5) Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 9 місяців
2018 року.
6) Про утворення у складі навчальних закладів інклюзивних груп для осіб з особливими
освітніми потребами.
7) Про внесення змін до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від
09.10.2018р. «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту
учнів та штатів працівників закладів освіти на 2018/2019 навчальний рік Барської
міської ОТГ».
8) Про заборону користування службовим автомобілем Барської міської ради міським
головою в особистих цілях.
9)Про внесення змін до рішення 28 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання
від 14.08.2018р. «Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради по
використанню бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що
фінансуються з бюджету Барської міської ОТГ».
10) Про вшанування подій та героїв національно- визвольної боротьби українського
народу за свою незалежність.
11) Про виїзну/виносну торгівлю на території міста Бар в районі автовокзалу.
12) Розгляд депутатського запиту Гуршал І.Й. щодо включення до бюджету на 2019 рік
будівництво в м.Бар пам’ятника засновниці міста – Боні Сфорці.
13) Різне.

Номер
п/п

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

Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.
1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень окремих сесій Барської міської ради та передачу
у постійне користування земельних ділянок
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 57 сесії 6 скликання Барської міської ради від 29.12.2014р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Барській міській раді», а саме, доповнити
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його пунктом 3:
«3. Передати у постійне користування Барському дошкільному навчальному закладу №
1 «Берізка» Барської міської ради Вінницької області земельну ділянку площею 0,4905
га, кадастровий номер 0520210100:01:032:0068 по вул. Врублевського, 40 в м. Бар
Вінницької області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за
рахунок земель житлової та громадської забудови.».
2) Внести зміни до рішення 61 сесії 6 скликання Барської міської ради від 16.06.2015р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Барській міській раді», а саме, доповнити
його пунктом 3:
«3. Передати у постійне користування Барському дошкільному навчальному закладу №
7 «Казка» Барської міської ради Вінницької області земельну ділянку площею 0,3767 га,
кадастровий номер 0520210100:01:066:0032 по вул. Трудовій, 26 в м. Бар Вінницької
області та земельну ділянку площею 0,0388 га, кадастровий номер
0520210100:01:066:0055 по вул. Трудовій, 26 в м. Бар Вінницької області для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель житлової та
громадської забудови.».
3) Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Барської міської ради від 08.12.2017р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Барській міській раді», а саме, доповнити
його пунктом 3:
«3. Передати у постійне користування:
3.1. Барському ліцею № 2 Барської міської ради Вінницької області земельну ділянку
площею 1,5350 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0080, по вул. Волошковій, 48
в с. Глинянка Барського району Вінницької області для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти за рахунок земель житлової та громадської забудови;
3.2. Барському дошкільному навчальному закладу № 3 «Зірочка» Барської міської ради
Вінницької області земельну ділянку площею 0,3431 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0154, по вул. Каштановій, 25 в м. Бар Вінницької області для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
3.3. Барському дошкільному навчальному закладу № 2 «Сонечко» Барської міської ради
Вінницької області земельну ділянку площею 0,6588 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0153, по вул. Каштановій, 23 в м. Бар Вінницької області для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель житлової та
громадської забудови.».
1.1.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну
передачу у власність земельних ділянок із поданими матеріалами документацій із
землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у
власність наступним громадянам:
1.1.1) Бондар Галині Миколаївні – площею 0,0418 га, кадастровий номер
0520210100:01:050:0017 по вул. Некрасова, 19 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель житлової та громадської забудови;
1.1.2) Дмитрик
Таїсі Іванівні - площею 0,0764 га, кадастровий номер
0520210100:01:066:0034 по вул. Стельмаха, 17 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель житлової та громадської забудови;
1.1.3) Марчуку Юрію Анатолійовичу – площею 0,0613 га, кадастровий номер
0520210100:01:117:0026 по вул. Сірка, 43 в м. Бар для будівництва і обслуговування
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житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
1.1.4) Мельник Олені Володимирівні
– площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:04:007:0010 по вул. Т. Шевченка,
28 в с. Антонівка для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
- площею 0,3592 га, кадастровий номер 0520280100:04:004:0041 по вул. Шкільній в с.
Антонівка для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1023 га, кадастровий номер 0520280100:04:006:0018 по вул. Т. Шевченка в
с. Антонівка для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення;
1.1.5) Ткачуку Сергію Олександровичу – площею 0,3748 га, кадастровий номер
0520280100:05:001:0057 по вул. Волошковій в с. Глинянка для ведення особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення;
1.1.6) Яцьков Галині Василівні:
– площею 0,2413 га, кадастровий номер 0520280100:04:007:0009 по вул. Т. Шевченка,
30 в с. Антонівка для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
– площею 0,0812 га, кадастровий номер 0520280100:04:001:0017 по вул. Т. Шевченка в
с. Антонівка для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення.
1.2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передати земельні ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та
громадської забудови наступним громадянам:
1.2.1) Баламею Денису Олександровичу – площею 0,0606 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0070, по пров. Захисників Щастя, 6 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.2) Гарнику Олегу Валерійовичу – площею 0,0605 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0063, по вул. Майора Басюка, 17 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.3) Довбиусу Віталію Вікторовичу – площею 0,0650 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0064, по вул. Військова, 6 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.4) Зайцю Олександру Володимировичу – площею 0,0615 га, кадастровий номер–
0520210100:02:021:0006, по вул. О. Штейка, 27 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.5) Кадельчуку Вячеславу Олександровичу – площею 0,0650 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0065, по вул. Майора Басюка, 11 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.6) Комару Андрію Володимировичу – площею 0,0616 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0071, по вул. Добровольців, 6 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.7) Крупському Віктору Валерійовичу – площею 0,0630 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0069, по пров. Захисників Щастя, 12 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.8) Мірчуку Андрію Степановичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0066, по вул. О. Штейка, 16 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
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1.2.9) Назару

Ярославу Юрійовичу – площею 0,0617 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0068, по вул. Добровольців, 24 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.10) Пічурі Юрію Васильовичу – площею 0,0636 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0062, по вул. Захисників Щастя, 14 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.11) Саакяну Олександру Гнеловичу – площею 0,0617 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0072, по вул. Майора Басюка, 15 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.12) Семчуку Антону Вікторовичу – площею 0,0697 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0061, по вул. О. Штейка, 4 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
1.2.13) Янковському Ігорю Святославовичу – площею 0,0606 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0073, по пров. Захисників Щастя, 10 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
1.3.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Пазюка Є.Г. щодо затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити гр. Пазюку Євгену Григоровичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права користування на умовах земельного сервітуту на земельну ділянку
площею 0,0025 га, кадастровий номер – 0520210100:01:057:0141, по вул. Каштановій, 11
в м. Бар для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
(облаштування окремого входу та пандусу до лікарського кабінету).
2) Передати гр. Пазюку Є.Г. дану земельну ділянку в користування на умовах земельного
сервітуту терміном на 3 роки за рахунок земель житлової та громадської забудови міста
з платою за користування в розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.

1.4.

СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «Матеріальні ресурси» щодо погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з метою подальшого
оформлення права оренди.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
площею 7,7722 га кадастровий номер – 0520210100:01:159:0017, на шість земельних
ділянок:
- площею 0,0709 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0020,
- площею 0,5791 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0018,
- площею 0,1910 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0021,
- площею 1,4127 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0022,
- площею 0,0878 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0023,
- площею 5,4307 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0024,
з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості з метою подальшого оформлення права оренди на земельні ділянки.
2) Розірвати договір оренди землі, укладений 01.03.2012р. між товариством з обмеженою
відповідальністю «Матеріальні ресурси» та Барською міською радою, земельна ділянка
площею 7,7722 га кадастровий номер – 0520210100:01:159:0017 в зв’язку з поділом
земельної ділянки.
3) Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Матеріальні ресурси» в оренду
земельні ділянки площею 5,4307 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0024 та
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площею 0,0878 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0023 по вул. Цукрового
заводу, 32 в м. Бар для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
строком на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
1.5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Бондаренко Валентини Михайлівни щодо передачі земельних
ділянок в оренду, в зв’язку з набуттям права власності на будівлі, що знаходяться по вул.
Цукрового заводу, 32 А та 32 Б в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Передати гр. Бондаренко Валентині Михайлівні в оренду земельні ділянки
площею 0,0709 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0020 по вул. Цукрового заводу,
32 А в м. Бар та площею 0,5791 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0018 по вул.
Цукрового заводу, 32 Б в м. Бар для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, строком на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

1.6.

СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «Дубар» щодо передачу земельних ділянок в оренду, в
зв’язку з набуттям права власності на будівлі №32В та №32Д, що знаходяться по вул.
Цукрового заводу в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Дубар» в оренду
земельні ділянки площею 1,4327 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0022 по вул.
Цукрового заводу №32В в м. Бар та площею 0,1910 га, кадастровий номер –
0520210100:01:159:0021 по вул. Цукрового заводу №32Д в м. Бар для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, строком на 49 років із встановленням
орендної плати в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

1.7.

СЛУХАЛИ: заяву Пахонської Наталії Володимирівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) із поданими матеріалами документації із землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку,1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права спільної сумісної
власності Пахонської Наталії Володимирівни, Коваль Марії Степанівни на земельну
ділянку площею 0,0856 га, кадастровий номер – 0520210100:01:080:0034, по вул.
Перемоги, 27 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, розроблену Макодзюбі Юрію Степановичу, Коваль
Марії Степанівні.
2) Передати Пахонській Наталії Володимирівні, Коваль Марії Степанівні безкоштовно в
спільну сумісну власність вищевказану земельну ділянку за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.

1.8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гераскевич Галини Дмитрівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність земельної ділянки із поданими
матеріалами документації із землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі продажу,1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0492 га, кадастровий номер
0520210100:01:063:0034 по вул. Гончарній, 23 в м. Бар для будівництва і
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розроблену
Сердюк Валентині Петрівні.
2) Передати гр. Гераскевич Галині Дмитрівні безоплатно у власність вищевказану
земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови.
1.9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Яцкова Володимира Олександровича про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність земельної ділянки із поданими
матеріалами документації із землеустрою
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу гаража,1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0020 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0155 по вул. Каштановій, 31 гараж 3 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів, розроблену Котику Віталію Івановичу.
2) Передати гр. Яцкову Володимиру Олександровичу безоплатно у власність вищевказану
земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови.

1.10. СЛУХАЛИ: заяву гр. Яцкова Валентина Вікторовича про затвердження технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність земельної ділянки із поданими
матеріалами документації із землеустрою,
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу гаража
1)Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0025 га, кадастровий номер
0520210100:01:022:0222 по вул. М. Кривоноса, 60 гараж 3 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів, розроблену Колеснику Віталію Олексійовичу.
2) Передати гр. Яцкову Валентину Вікторовичу безоплатно у власність вищевказану
земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови.
1.11. СЛУХАЛИ: заяву гр. Берта Миколи Станіславовича про затвердження технічної

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на
земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель із поданими матеріалами документації із землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 35 сесії 5 скликання Барської міської ради від
17.03.2009 року «Про затвердження технічної документації і видачу державних актів на
право власності на земельні ділянки гр..Берту Миколі Станіславовичу», а саме п.2
викласти в новій редакції:
« Передати гр. Берту Миколі Станіславовичу земельну ділянку площею 0,1238 га,
кадастровий номер 0520210100:04:036:0083, по вул. Польовій, 15 в м. Бар у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови.».
1.12. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності на земельні ділянки наступним громадянам:
1.12.1) Гарагоді Вірі Василівні - орієнтовною площею 0,0450 га по вул. М.Кривоноса,12 а, в
м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.
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1.12.2) Нерчуку Сергію Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Довженка,31,

в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
1.12.3) Власишену Дмитру Євгеновичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
М.Кривоноса,60, ряд Г, гараж 3а в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель житлової та громадської забудови. Присвоїти земельній ділянці
наступну адресу: м.Бар,вул..М.Кривоноса, 60, ряд Г, гараж 3а.
1.13. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
спільної сумісної власності.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «19»( Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ), проти –«0»,
утримались-«1» (Гуменюк І.В.).
ВИРІШИЛИ:
1.13.1) Надати дозвіл Зінчуку Дмитру Миколайовичу, Підгорцю Геннадію Миколайовичу
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права спільної сумісної
власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Трудовій, 6 в м.
Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
1.13.2) Надати дозвіл Гуменюк Ірині Віталіївні, Морозовій Людмилі Степанівні на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права спільної сумісної
власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Ю.Словацького,
31 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
Рішення 52 сесії 6 скликання Барської міської ради від 14.04.2014 року «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку гр..Морозовій Л.С.» вважати таким,
що втратило чинність.
1.14. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1.14.1) Враховуючи рішення попередній пункт даного протоколу, Надати дозвіл Морозовій Людмилі Степанівні на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Галицьких вояків ,60 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
1.14.2) Враховуючи те, що заявники є громадянами Російської Федерації,Надати дозвіл Комарчук Олені Сергіївні, Комарчуку Олександру Васильовичу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Врублевського,14 в м. Бар для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
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1.15. СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення технічної документацію із

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосчно».
ВИРІШИЛИ:
1.15.1)Надати дозвіл Чернелівському Сергію Валерійовичу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,0038 га за
кадастровим номером 0520210100:01:033:0010 та площею 0,0039 га, за кадастровим
номером 0520210100:01:033:0006 з цільовим призначенням: для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, в одну земельну ділянку площею 0,0077 га з
подальшим присвоєнням поштової адреси новоствореній земельній ділянці – м.Бар,
вул.Героїв Майдану, 17 «г».
1.15.2) Враховуючи договір оренди землі від 28.10.2010р. та договір про встановлення
особистого сервітуту від 08.09.2016р., в зв’язку з набуттям права власності на
капітальну споруду за рішенням Барського районного суду від 31.08.2018р., Надати дозвіл гр. Мельнику Денису Миколайовичу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,0030 га
кадастровий номер 0520210100:01:068:0020 та площею 0,0024 га, кадастровий номер
0520210100:01:036:0034 в одну земельну ділянку площею 0,0054 га з цільовим
призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
1.16. СЛУХАЛИ:

Про затвердження Барській міській раді технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,0564 га на дві земельні ділянки
площею 1,5000 га та площею 0,5564 га з метою подальшого оформлення земельних
ділянок у власність.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Затвердити Барській міській раді технічну документацію із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки площею 2,0564 га кадастровий номер –
0520280100:01:002:0123, з цільовим призначенням землі запасу (земельні ділянки кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним
особам) на дві земельні ділянки площею 1,5000 га, кадастровий номер –
0520280100:01:002:0125
та
площею
0,5564
га,
кадастровий
номер
–
0520280100:01:002:0126 на території Барської міської об’єднаної територіальної громади за
межами населених пунктів з метою подальшого оформлення земельних ділянок у
власність.

1.17. СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1.17.1) Надати дозвіл Гуменюку Андрію Олександровичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадянам чи юридичним особам) у землі для ведення особистого
селянського господарства (надалі - Проект) площею 1,5000 га, кадастровий номер
0520280100:01:002:0125, на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади, за межами населених пунктів з метою подальшого оформлення права
власності на земельну ділянку.
1.17.2) Надати дозвіл Мельник Ганні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадянам чи юридичним особам) у землі для ведення особистого
селянського господарства (надалі - Проект) площею 0,5564 га, кадастровий номер
0520280100:01:002:0126, на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади, за межами населених пунктів з метою подальшого оформлення права
власності на земельну ділянку.
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1.17.3) Надати дозвіл Орловському Євгену Михайловичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
із «для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування»
на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» площею 0,0023 га,
кадастровий номер 0520210100:01:036:0016, в м.Бар по вул..Каштановій з метою
подальшого оформлення права користування земельною ділянкою.
1.18. СЛУХАЛИ: звернення фізичних та юридичних осіб про поновлення договорів на

користування земельними ділянками .
1.18.1) ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Поновити Публічному акціонерному товариству «Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний банк» договір оренди землі від 25.05.2016
року на земельну ділянку загальною площею 0,0024 га для
будівництва
індивідуальних гаражів по вул. Арсенальній, 17 бокс № 305 в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:02:028:0029, строком на 3 роки з 18.10.2018 року із встановленням
орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
1.18.2) ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Поновити гр..Кушнір Олені Феоктистівні договір оренди землі від
30.10.2015 року на земельну ділянку загальною площею 0,3806 га для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Арсенальній, 11 в м.
Бар, кадастровий номер 0520210100:02:036:0006, строком на 3 роки з 20.10.2018р. із
встановленням орендної плати в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
1.18.3) ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Лемешовій Галині Іванівні договір про встановлення
особистого сервітуту від 18.04.2016 року на земельну ділянку загальною площею
0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування
тимчасової споруди) по вул. Д.Нечая, 31 А в м. Бар, кадастровий номер
0520210100:01:121:0023, строком на 3 роки із встановленням плати за користування:
- за земельну ділянку (під тимчасовою спорудою) площею 0,0052 га - в розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками),
площею 0,0098 га – 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
1.18.4) Депутат Кальман О.В. сказав, що є Положення про надання земельних ділянок в
користування , воно є для всіх однаково обов’язковим і не залежить від заявника. І
тому Помилуйку В.В. має бути 6 %, і нічого особистого тут немає , запитав у
начальника земельного відділу щодо відповідності данного рішення чинному
законодавству.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. зачитав розділ Положенням
про порядок надання земельних ділянок у платне користування в місті Бар, де
вказано, що в інших випадках, не передбаченних даним рішенням, розмівр плати за
землю визначається рішенням міської ради, виходячи із міркувань суспільного
значення та соціальної справедливості. Пояснив міркування профільної комісії щодо
визначення 12% в даній ситуації.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «19» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ), проти
–«0», утримались-«1» (Кальман О.В.).
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу договір про
встановлення особистого сервітуту від 11.10.2017 року на земельну ділянку
загальною площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(без права капітальної забудови) по вул. Гагаріна в м. Бар, кадастровий номер
0520210100:01:056:0016, строком на 1 рік з 11.10.2018 р із встановленням плати за
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користування в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
Зобов’язати Помилуйка В.В. здійснити благоустрій території.
1.18.5) ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Хмелюку Валерію Андрійовичу договір про
встановлення особистого сервітуту від 18.02.2016 року на земельну ділянку
загальною площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(встановлення перевізного причепу для торгівлі м’ясо – ковбасними виробами) по
вул. Соборній в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:106:0019, строком на 1 рік
із встановленням плати за користування в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
1.19. СЛУХАЛИ: заяву гр. Блажка Р. М. щодо передачі в оренду земельної ділянки загальною

площею 0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування
тимчасової споруди) по вул. Героїв Майдану в м. Бар.
Депутат Кальман О.В. вніс пропозицію встановити 6 %.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. надав пояснення щодо встановлення
12 %: земельна ділянка не використовується під прохід, а на ній розміщеня тимчасова
споруда.
Головуючий запропонував надати слово заступнику міського голови Кушнір Т.О.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«18», проти-«1», утрималось-«1».
Кушнір Т.О. пояснила, що підприємець Блажко Р.В. використовує найманих працівників,
не реєструє їх при тому, що з ним проводилась робота з квітня місця.
Головуючий виносить на голосування проект рішення запропонований профільною
комісією.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «17» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ),
проти –«2»
( Кальман О.В.,
Трачук В.О.), утримались-«1» (Маршук М.К.).
ВИРІШИЛИ:
1)Відмовити гр. Блажку Руслану Михайловичу у передачі в оренду земельної ділянки
загальною площею 0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(обслуговування тимчасової споруди) по вул. Героїв Майдану в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:057:0033, так як відповідно до ст.124 Земельного кодексу України
передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності,
здійснюється за результатами проведення земельних торгів.
2)Поновити гр. Блажку Руслану Михайловичу договір про встановлення особистого
сервітуту від 01.04.2016 року на земельну ділянку загальною площею 0,0036 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди)
по вул. Героїв Майдану в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:057:0033, строком на
10 років з 19.10.2018 року із встановленням плати за користування земельною ділянкою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
1.20. СЛУХАЛИ: клопотання ПОГ «Барське УВП УТОС» про затвердження технічної

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Барському учбововиробничому підприємству Українського товариства сліпих для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Відмовити підприємству об’єднання громадян «Барське учбово-виробниче
підприємство Українського товариства сліпих» у затвердженні технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки № 1 площею 0,4811 га по вул. ГригоровичівБарських, 2 в м. Бар для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови на земельні ділянки площею 0,3597 га та площею 0,1214 га, так як технічна
документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок
затверджується замовником, в даному випадку – ПОГ «Барське УВП УТОС».
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1.21. СЛУХАЛИ: клопотання ПОГ «Барське УВП УТОС» про надання дозволу на розроблення

технічної документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок з подальшою
реєстрацією права постійного користування.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Підприємству об’єднання громадян «Барське учбововиробниче підприємство Українського товариства сліпих» на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,3597 га
кадастровий номер 0520210100:01:033:0148 та площею 0,1214 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0148 з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови, в одну земельну ділянку площею 0,4811 га з
подальшою реєстрацією права постійного користування.
1.22. СЛУХАЛИ: звернення співвласників багатоквартирного будинку (квартир № 2 і №3),

який розташований в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 62 щодо права користування
прибудинковою територією
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Скасувати рішення 23 сесії 8 скликання Барської міської ради від 19.04.2018 року «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Омельченко Г.В.» так як
прибудинкова територія належить до спільного майна, а спільне майно
багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі
співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна
багатоквартирного будинку (закон України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку».
2) Скасувати рішення 39 сесії 6 скликання Барської міської від 31.05.2013 року «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.гр. Постемському О.М.,
Постемській В.М., Геркогриб Ю.О., Постемській О.О.» так як прибудинкова територія
належить до спільного майна, а спільне майно багатоквартирного будинку не може
бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в
натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку (закон України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
3) Скасувати рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 76 від 18.05.2018р.
«Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектної документації»
4) Рекомендувати співвласникам багатоквартирного будинку, розташованого по
вул..Героїв Майдану,62 в м.Бар оформити право на земельну ділянку (прибудинкову
територію).
1.23. СЛУХАЛИ: клопотання релігійної місії «КАРІТАС-СПЕС-БАР» Кам’янець-Подільської

дієцезії римсько-католицької церкви щодо передачі в оренду оздоровчого комплексу
«Землянічка».
Депутат Медвецький А.А.: Як розглядати це питання, якщо воно суперечить регламенту
міської ради та Закону України «Про доступ до публічної інформації»? Дане питання мало б
бути оприлюднене за 20 днів до пленарного засідання.
Депутат Хомяк О.М. сказав, що питання винесене на розгляд пленарного засідання сесії як
додаткове питання шляхом голосування.
Депутат Подуфалов В.М. зачитав пункт 2.6.7. Регламенту роботи міської ради 8 скликання.
Головуючий сказав, що питання виноситься не вперше, воно виносилось на розгляд сесії десь
біля 6 місяців тому.
Депутат Медвецький А.А. звернувся до присутнього священника, що це питання буде
прийняте з порушенням чинного законодавства і може бути оскаржено судом на протязі 6
місяців.
Депутат Кальман О.В. сказав, що це питання розглядалось комісією 3-4 місяці назад, він
пропонує підтримати дану пропозицію .
Депутат Мельник Н.В. сказала, що потрібно це рішення, тому що зараз йде формування
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бюджетів і потрібно підтвердити нашу готовність до такого рішення, щоб в район зашли
інвестиції.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «19» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ), проти –«0», утримались-«1»
(Медвецький А.А.).
ВИРІШИЛИ:
1) Передати релігійній місії «КАРІТАС-СПЕС-БАР» Кам’янець-Подільської дієцезії
римсько католицької церкви в оренду оздоровчий комплекс «Землянічка», що знаходиться
за межами населених пунктів Івановецької сільської ради Барського району в урочищі
«Водоканал» строком на 2 роки 11 місяців після затвердження грошової оцінки зі сплатою
орендної плати в розмірі 7 % від вартості орендованого майна.
2) Апарату Барської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення
конкурсу з виготовлення незалежної (експертної) грошової оцінки).
3) Барському КВУВКГ «Барводоканал» звернутись до власника земельної ділянки, що
знаходиться за межами населених пунктів Івановецької сільської ради Барського району
в урочищі «Водоканал» із клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 7,3382 га,
кадастровий номер 0520281800:01:004:0003, яка перебуває у постійному користуванні
Барського КВУВКГ «Барводоканал» з метою виявлення земель, які не
використовуються.
4) Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова
комісії - Хом'як О.М.).
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житловокомунального господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Статуту КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити КП «Бар-благоустрій» статутний фонд в розмірі 2 385 629,40 грн. (два
мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот двадцять дев’ять грн. 40 коп.).
2) Затвердити у новій редакції Статут Комунального підприємства «Бар-благоустрій»
Барської міської ради , додається.
3) Керівнику КП «Бар-благоустрій» підписати Статут в новій редакції та вжити усіх
необхідних заходів щодо його державної реєстрації.

3.1.

СЛУХАЛИ: заяву ПП «ТЕЛЕБАРІНФО»
щодо надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами на вулицях міста Бар
Медвецький А.А. зачитав звернення ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» (додається), надав пояснення
щодо зрізання рекламних щитів підприємства та чому комісія прийняла рішення не
надавати пріоритет на розміщення щитів, pоз’яснив по кожному щиту окремо, сказав, що
причина даного рішення – це несвоєчасна сплата та відсутність своєчасного оформлення
договорів.
Директор ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» Бондарчук С.В. сказав, що він сплачував, але кошти
не туди зараховувались.
Медвецький А.А. переконував, що у всьому винен сам підприємець.
Головуючий пропонує розглянути питання щодо встановлення пріоритету на розміщення
одного рекламного щита за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» за адресою: м.Бар по вул. Героїв
Майдану, 55 (біля заправки «Укрнафта»).
ГОЛОСУВАЛИ : за – «19», проти –«1», утримались-«0».
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ВИРІШИЛИ: Розглянути пропозицію міського голови щодо встановлення пріоритету на
розміщення одного рекламного щита за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» за адресою: м.Бар по вул.
Героїв Майдану, 55 (біля заправки «Укрнафта»).
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований відділом МА
ЖКГ наступного змісту :
Встановити пріоритет на розміщення рекламних засобів (рекламних щитів) розміром 3,0 х
6,0 м в кількості 4 шт. за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» згідно наданих ескізних пропозицій
терміном на 3 місяці за адресами:
- в м.Бар на майдані Святого Миколая (біля Центру дозвілля);
- в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 55 (біля заправки «Укрнафта»);
- в м.Бар на площі Пам’яті (біля магазину «Грош») з умовою перенесення білборду у
випадку реконструкції площі або з інших суспільних потреб/;
- в м.Бар на площі Пам’яті (біля житлового будинку №21) з умовою перенесення
білборду у випадку реконструкції площі або з інших суспільних потреб .
ГОЛОСУВАЛИ : за – «0», проти –«18» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Колос А.О., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), утримались-«2» ( Педос Г.В.,
Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною
комісією наступного змісту:
Враховуючи інформацію фінансового відділу міської ради щодо заборгованості ПП
«ТЕЛЕБАРІНФО» перед міською радою за користування місцями для розміщення
рекламних засобів на вулицях міста Бар, відмовити ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» у наданні
дозволу на розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста Бар, а саме :
- в м.Бар на майдані Святого Миколая (біля Центру дозвілля);
- в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 55 (біля заправки «Укрнафта»);
- в м.Бар на площі Пам’яті (біля магазину «Грош») з умовою перенесення білборду у
випадку реконструкції площі або з інших суспільних потреб/;
- в м.Бар на площі Пам’яті (біля житлового будинку №21) з умовою перенесення
білборду у випадку реконструкції площі або з інших суспільних потреб .
ГОЛОСУВАЛИ : за – «9» (Гуменюк І.В., Кальман О.В., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Трачук В.О., Хом’як О.М. ), проти –«1»
(Педос Г.В.), утримались-«10» Гуршал І.Й., Капиця В.М., Колос А.О., Маковецький С.Г.,
Марущак Т.Л.,
Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування питання щодо встановлення пріоритет на
розміщення рекламного засобу (рекламного щита) розміром 3,0 х 6,0 м в кількості 1 шт.
за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» згідно наданої ескізної пропозиції терміном на 3 місяці за
адресою: м.Бар по вул. Героїв Майдану, 55 (біля заправки «Укрнафта»).
ГОЛОСУВАЛИ : за – «16» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник
Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А. ), проти –«0», утримались-«4» (
Кальман О.В., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: Встановити пріоритет на розміщення рекламного засобу (рекламного
щита) розміром 3,0 х 6,0 м в кількості 1 шт. за ПП «ТЕЛЕБАРІНФО» згідно наданої
ескізної пропозиції терміном на 3 місяці за адресою: м.Бар, вул. Героїв Майдану, 55 (біля
заправки «Укрнафта»).
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3.2.

СЛУХАЛИ: звернення голови ГО «Союз Чорнобиль» Кириченко М.В. щодо зміни місця
встановлення пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.
Медвецький А.А. озвучив обидва проекти рішення.
Головуючий пояснив причини облаштування меморіалу біла Управління соціального
захисту, надав слово для виступу заступнику голови громадської організації , який сказав,
що це рішення прийняла рада громадської організації.
Депутат Кальман О.В. сказав, що в даній ситуації принижена роль депутата , питання не
погоджувалось з головою комісії.
Голова РДА Саволюк В.В. сказав, що приниження ролі депутатів він в даній ситуації не
бачить, перенесення місця пам’ятного знаку чорнобильцям вважає слушним, так як
розміщення його поряд із БМП і стеллою призводить до того , що втрачає вигляд площа. .
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований апаратом міської
ради:
ГОЛОСУВАЛИ : за – «16» (Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти –«2» (Гуменюк І.В.,
Медвецький А.А.), утримались-«2»
(Маршук М.К., Мандра В.В. ).
ВИРІШИЛИ: Змінити місце для встановлення пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на
Чорнобильській АЕС на площі Пам’яті в м.Бар згідно схеми прив’язки.

3.3.

СЛУХАЛИ: Про виїзну/виносну торгівлю на території міста Бар в районі автовокзалу.
Медвецький А.А. сказав, що засідання робочої групи відбулось дещо пізніше ніж
засідання постійної комісії , тому і виник такий проект рішення. На засідання робочої
групи не були запрошені представники торговців.
В залі зчинився галас щодо рішення виконкому по упорядкуванню виїзної/виносної
торгівлі на території міста Бар.
Депутат Хом’як О.М. звернувся до торговців з проханням , щоб звернули увагу на саме
рішення, де пропонується впорядкувати торгівлю, залишивши на площі навпроти
автовокзалу торгівлю овочами для підприємців та сільгоспвиробників.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною
комісією.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «18» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О., Лещенко О.М., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ), проти –«0», утримались-«2» (Подуфалов В.М.,
Маковецький С.Г.).
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення виконкому №131 від 11.10.2018р. «Про упорядкування
виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
Головуючий зачитує пропозицію апарату міської ради наступного змісту:
«1) Погодити з 01.01.2019р. на території міста Бар наступні місця для торгівлі:
1.1) для виїзної/виносної торгівлі - територія по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар.
1.2)для торгівлі ялинками на період новорічних свят - площа по вул. Соборній біля
магазину «Школярик» (навпроти магазину «Агрегат») та площа по вул. Св.Миколая в
м.Бар на відкритій площадці навпроти автостанції;
1.3) інші місця, тимчасово визначені рішеннями виконавчого комітету чи сесії міської
ради за окремими зверненнями індивідуальної дії.
2) Заборонити стихійну виносну/виїзну торгівлю в інших не встановлених для торгівлі
місцях (також по вул. Соборній в м.Бар).
3) Для організації виїзної/виносної торгівлі по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар КП
«Бар-благоустрій» відведену територію розмітити із зазначенням порядкових номерів
торгових місць.
4) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» здійснювати справляння плати за користування
торговими місцями* щоденно, за кожен день торгівлі, через уповноважену особу із
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застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» з видачею касових чеків, які є єдиною підставою,
що дає право на здійснення торгівлі на вказаних територіях.
5) При розрахунку розміру плати за один день користування торговими місцями
встановити плату в наступному порядку:
- за площу, зайняту торговим місцем * - в розмірі 4,00 грн. за 1 повний чи не повний
квадратний метр;
- за площу, зайняту великогабаритним транспортом - 2,00 грн. за 1 повний чи не
повний квадратний метр.
6) Кошти, отримані як плату за користування торговими місцями зараховувати на
рахунок КП «Бар-благоустрій».
7) Зобов’язати КП «Бар-благоустрій» постійно підтримувати зазначені території в
належному санітарному стані.
8) Зобов’язати продавців – суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні торгівлі
дотримуватися правил торгівлі, санітарних, ветеринарних та протипожежних норм.
9)
Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2019р. рішення виконкому:
- № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста
Бар»;
- № 116 від 06.09.2018 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі в м. Бар по вул.
Галицьких вояків»;
- №131 від 11.10.2018 р.«Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
м.Бар» зі змінами внесеними рішенням виконкому від 19.11.2018 р. за №160.
10) Зміст даного рішення довести до відома КП «Бар-благоустрій», а також
заінтересованих осіб шляхом опублікування в газеті міської ради «Барчани» та
оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.
* Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю
(ваг, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних
засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках
тощо.».
Депутат Медвецький А.А. запитав , на якій профільній комісії це питання розглядалось,
сказав, що це питання виконкому, а не сесії.
Депутат Кальман О.В. запропонував , щоб це рішення було відпрацювано спільно з
депутатами і членами виконкому.
Депутат Маршук М.К. сказав, що була пропозиція проподити торгівлю там , де стоять
зараз таксисти.
Депутат Хоменко В.В. сказав, що він уже давно пропонував перенести торгівлю на
територію навпроти автовокзалу і пропонував свою допомогу в облаштуванні цього місця.
Там, де зараз торгівля проводиться має бути не лише проїзд, а й місце для під’їзду до
торгових закладів, які там знаходяться.
Медвецький А.А. запропонував питання зняти з розгляду, так як воно не розглядалось на
профільній комісії.
Депутат Хом’як О.М. запропонував внести це питання з голосу.
Представник Держпродслужби Гула Л. сказала, що таке надалі продовжуватись не
може, люди торгують продуктами, якими не можна торгувати на вулиці, у продавців немає
санітарних книжок , немає допусків до торгівлі, немає документів на продукти. Реалізація
продуктів має здійснюватись за наявності відповідних умові при наявності дозвільних
документів.
Підприємець Гаврищук К. запропонував , щоб усі , хто тут присутні з торговців,
сплатили податки, оформились як підприємці і проводили торгівлю з відповідними
документами.
Присутні з залу висказували різні думки.
Депутат Кальман О.В. сказав, що не дасть провести сесію і потрібно провести засідання
постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород, тому що його образили.
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Головуючий оголосив перерву на 10 хвилин.
Медвецький А.А. запропонував проголосоване рішення доповнити пунктом щодо
облаштування місць для торгівлі по вул. Святого Миколая в м.Бар на відкритій площадці
навпроти автостанції.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «18» (Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти –«2» (Гуменюк І.В.,
Цицюрський А.А.), утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на облаштування місць для
торгівлі по вул. Святого Миколая в м.Бар на відкритій площадці навпроти автостанції.
3.4.

СЛУХАЛИ: звернення Барського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій
області щодо продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Бар
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Продовжити Барському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області
термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами (рекламних щитів) строком на 5
років:
1.1) дозвіл №5 - по вул. Плотинна в м.Бар – розміром 3х6м – 1 шт.;
1.2) дозвіл №6 - по вул. Героїв Майдану в м.Бар– розміром 3х6м – 1 шт.;
1.3) дозвіл №7 - по вул. М.Кривоноса в м.Бар – розміром 3х6м – 1 шт.
2) Барському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області розміщувати на
рекламних щитах лише соціальну рекламу, яка не має на меті отримання прибутку ,
враховуючи рішення 59 сесії 6 скликання від 17.03.2015р. «Про звільнення від плати за
тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів Барського районного
сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області».
3) У разі невиконання п.2 даного рішення, Барському районному сектору ГУ ДСНС
України у Вінницькій області рекламні щити демонтувати.

3.5.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Розбийголови Руслана Антоновича щодо продовження дозволу на
розміщення зовнішньої реклами в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «18» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Колос А.О.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти –«2» (Капиця В.М.,
Хом’як О.М.), утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Розбийголові Руслану Антоновичу дозволи на
розміщення зовнішньої реклами (рекламних щитів) терміном на п’ять років:
1) дозвіл №9 - розміром 3х6м в м.Бар по вул. Соборна (біля Барської ЗОШ №3)-1 шт.;
2) дозвіл №10 - розміром 3х6м в м.Бар по вул. Каштанова (біля житлового будинку №11)1шт. ;
3) дозвіл №11 - розміром 3х6м в м.Бар на площа Пам’яті (навпроти автовокзалу) – 1 шт.;
4) дозвіл №12 - розміром 3х6м в м.Бар по вул. Каштанова (біля житлового будинку №19) –
1 шт.

3.6.

СЛУХАЛИ: Про планування розміщення засобів зовнішньої реклами на території міста
Бар.
Депутат ПодуфаловВ.М. запитав щодо терміну дії даного рішення.
Депутат Медвецький А.А. запропонував хоча б на три роки.
Депутат Мельник Н.В. запропонувала на один рік.
Головуючий ставить на голосування проект рішення, враховуючи
пропозицію
Медвецького А.А. (терміном дії – 3 роки).
18

ГОЛОСУВАЛИ : за – «14» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Колос А.О.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.), проти –«5»
(Капиця В.М., Мельник Н.В., Подуфалов В.М., Хом’як О.М., Цицюрський А.А. ),
утримались-«1» (Лещенко О.М. ).
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства від 15.11.2018р., відповідно до Закону України "Про
рекламу", статей 26, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до
уваги перенасиченість вулиць рекламними засобами, збільшення заявок на встановлення
об'єктів зовнішньої реклами, враховуючи архітектурні, функціонально-планувальні,
історико-культурні чинники, типологію елементів місцевого середовища та дотримуючись
чинних Правила благоустрою території населених пунктів Барської міської об’єднаної
територіальної громади, Барська міська рада ВИРІШИЛА:
1) Вважати недоцільним надання пріоритетів на встановлення рекламних засобів типу
рекламний щит (розмір рекламної площі 3x6 кв.м. і більше) на території міста Бар.
2) Розглядати питання надання дозволів на вулицях міста тільки за наявності пріоритетів
на розміщення зовнішньої реклами, наданих згідно рішень сесій до набуття чинності
даного рішення.
3) Встановити термін дії даного рішення – 3 роки.
4) Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
3.7.

СЛУХАЛИ: Про виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію
дорожнього покриття по вулиці Каштанова в м. Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та
виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію дорожнього
покриття по вулиці Каштанова в м. Бар Вінницької області.

3.8.

СЛУХАЛИ: Про
виготовлення проектно-кошторисної документації щодо
реконструкції зовнішнього освітлення вздовж автомобільної дороги Т-06-10 ЛюбарХмільник-Лука Барська-Нова Ушиця на ділянці (праворуч) від Військової частини до с.
Іванівці (до межі території Барської ОТГ) та житлового масиву в складі вулиць:
вул.Грушевського, вул.Делімарського, вул.Котова, вул.Козацька, вул.Лісова, вул.Мазура,
вул.Н.Курченко, вул.Сагайдачного, вул.Ярослава Мудрого, пров.Кармелюка в м. Бар
Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та
виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції зовнішнього
освітлення вздовж автомобільної дороги Т-06-10 Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова
Ушиця на ділянці (праворуч) від Військової частини до с. Іванівці (до межі території
Барської ОТГ) та житлового масиву в складі вулиць: вул.Грушевського,
вул.Делімарського, вул.Котова, вул.Козацька, вул.Лісова, вул.Мазура, вул.Н.Курченко,
вул.Сагайдачного, вул.Ярослава Мудрого, пров.Кармелюка в м. Бар Вінницької області.
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,
туризму, соціального
захисту населення та міжнародних відносин інформує
секретар міської ради, депутат Подуфалов В.М.

3.9.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
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Бевх Наталії Леонтіївні – на лікування в сумі 2000 грн.;
Бунь Валентині Джурбаївні – на лікування в сумі 2000 грн.;
Говорущенко Раїсі Олександрівні – на лікування в сумі 500 грн.;
Горбатенку Роману Миколайовичу – на лікування матері Горбатенко Анастасії
Дмитрівни в сумі 1000 грн.;
5) Грабчак Станіславі Петрівні – на лікування в сумі 2000 грн.;
6) Гребенюку Ігорю Петровичу – на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича в
сумі 5000 грн.;
7) Грицунь Віталію Григоровичу – на лікування в сумі 1000 грн.;
8) Заболотному Михайлу Миколайовичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
9) Крупській Феліксі Антонівні – на лікування в сумі 500 грн.;
10) Кухар Євгені Ульянівні – на лікування в сумі 500 грн.;
11) Пахонському Леоніду Володимировичу – на лікування доньки Пахонської
Олександри Леонідівни в сумі 1000 грн. ;
12) Топчій Олегу Володимировичу – на придбання приладу для вимірювання та
контролю цукру в крові , необхідного для хворої доньки Топчій Ірини Олегівни в
сумі 6500 грн. ;
13) Хімінець Надії Дмитрівні – на лікування сина Хімінець Сергія Йосиповича в сумі
2000 грн. ;
14) Шимко Ніні Василівні – на лікування в сумі 2000 грн.;
15) Яремчуку Омеляну Івановичу – на лікування в сумі 2000 грн.;
16) Басюк Інні Сергіївні – на оформлення земельної ділянки під забудову як дружині
загиблого учасника АТО в сумі 1000 грн.;
17) Піроцькій Броніславі Герасимівні - на відшкодування за втрачений врожай
огородини, внаслідок затоплення огороду після затяжних дощів, замулення та
незадовільного санітарного стану річки Безіменна м.Бар, в сумі 1000 грн..
18) Шипі Маргариті Артурівні - в зв’язку зі смертю чоловіка Шипи Олександра
Анатолійовича під час проходження військової служби в зоні АТО, в сумі 1000 грн.
2. Відмовити Осіпову Олегу Володимировичу у наданні матеріальної допомоги на
лікування, оскільки особа проживає на території іншої територіальної громади.
1)
2)
3)
4)

Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.
3.10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм.

ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
3.10.1) Внести зміни до Інвестиційної програми Барського КВУВКГ «Барводоканал» згідно
з ліцензійною діяльністю з централізованого водопостачання та водовідведення на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням 18 сесії Барської міської ради 8 скликання
від 18.12.2017 р., згідно додатку до рішення.
3.10.1) Внести зміни до Програми використання коштів фінансової допомоги з бюджету
міста Громадській організації «Союз Чорнобиль» Барського району, затвердженої 18
сесією 8 скликання від 18.12.2017 року, а саме пункт 4 в наступній редакції:
«4. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших передбачених джерел на наступні цілі:
4.1 виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та
допомога на лікування інвалідів та ліквідаторів Чорнобильської АЕС в сумі 35
тис. грн.;
4.2 встановлення пам’ятника – меморіалу ліквідаторам та постраждалим від
Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС в сумі 150,0 тис. грн.;
4.3 придбання комп’ютерної техніки та офісних меблів в сумі 15,0 тис. грн.»
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4.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання від 18.12.2017 року «Про
бюджет Барської міської ОТГ на 2018 рік»
Депутат Медвецький А.А. : Чи знають завідуючі садочків, що з садочків знімаються
кошти?
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. відповіла, що питання узгоджені.
Депутат Трачук В.О. запропонував зняти це питання з розгляду і погоджувати з
батьківським комітетом.
Гуменюк І.В. сказала, що потрібні кошти , щоб розрахуватись з КП «Бар-благоустрій».
Трачук В.О. сказав, що , на його думку, ми не маємо права знімати кошти садочків і шкіл
без присутніх в залі завідуючих садочків і директорів шкіл.
Медвецький А.А. запропонував проголосувати це питання , а при формуванні бюджету на
наступний рік врахувати ці недоліки.
ГОЛОСУВАЛИ п.4.1): за – «одноголосно».
ГОЛОСУВАЛИ п.4.2): за – «14» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Колос А.О., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти –
«3» ( Гуршал І.Й., Кальман О.В., Трачук В.О.), утримались-«3» (Маршук М.К., Педос Г.В.,
Романяк Л.Г. ).
ГОЛОСУВАЛИ п.4.3): за – «19» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти –«1» ( Трачук В.О.),
утримались-«0».
ГОЛОСУВАЛИ п.4.4) – п.4.15): за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
4.1) Перенести видатки:
4.1.1)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9585,00грн. перенести як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку на КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по Барському
ДНЗ №2 /Придбання холодильника/.
4.1.2)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» з КЕКВ 3110
««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 1510,00
грн. перенести на КПКВКМБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів
місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» на КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» для оплати підвищення кваліфікації членів тендерного комітету.
4.1.3)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 15000,00 грн. перенести на 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 2250 «Видатки на відрядження» для
оплати відряджень.
4.1.4)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 1020,00 грн. перенести на КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення
діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів» на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» для оплати відряджень.
4.1.5)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 26808,00 грн. перенести на 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 2240 «Оплата послуг (крім
21

комунальних)» для оплати повірки лічильників на опалювальних пунктах.
4.1.6)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 13060,00 грн. перенести на КПКВКМБ 0111100
«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати ремонту та повірки
лічильників на опалювальному пункті.
4.1.7)По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» як кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету
розвитку перенести видатки на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 18000,00 грн. на:
Виготовлення технічного паспорта на об’єкт будівництва “Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул.Чернишевського (від перех. вул.Руданського до
перех. вул.Дорошенко) в сумі 6000,00 грн.
Виготовлення технічного паспорта на об’єкт будівництва “Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул.Дорошенка (від перех. Вул.Чернишевського до
перехр.вул.Героїв Майдану) в сумі 6000,00 грн.
Для оплати виконаних робіт 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» в сумі
6000,00 грн. /залишкова вартість/.
4.2) Зняти видатки в сумі 522583,00 грн.:
4.2.1)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» зняти з КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 990,00 грн.
4.2.2)По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» зняти:
з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100000,00 грн.
з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100000,00 грн.
з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 43980,00 грн.;
4.2.3)По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2275
«Оплата інших енергоносіїв» в сумі 3000,00 грн.
4.2.4)По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)» з КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» як кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету
розвитку в сумі 1127,00 грн.
4.2.5)По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по Барській міській раді в
сумі 1798,00 грн.
4.2.6)По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» як кошти передані із загального фонду до спеціального
бюджету розвитку зняти видатки в сумі 5605,00 грн.
4.2.7)По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку зняти видатки в
сумі 144000,00 грн. з реконструкції кладовища.
4.2.8)По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
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(містобудівної документації)» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 13246,00
грн.
4.2.9)По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»:
- по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 21700,00 грн.
- по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 32484,00 грн.
Залишкові суми коштів по ДНЗ №1 та ЗОШ І-ІІІ ст.. №3.
4.2.10)
По КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 52225,00 грн. з спів
фінансування проекту «Яблучний кластер».
4.2.11)
По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» як кошти передані із загального фонду до спеціального бюджету
розвитку в сумі 2428,00 грн.
4.3) Направити видатки в сумі 522583,00 грн.:
4.3.1)На 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» на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 15820,00 грн. для оплати друку інформації в
газеті.
4.3.2)На 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» на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 17000,00 грн. на оплату робіт з заміною вікон
та дверей в адмінприміщенні Антонівської сільської ради.
4.3.3)На 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 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 28522,00 грн. для оплати
матеріалів для ремонту.
4.3.4)На КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до районного
бюджету в сумі 36806,00 грн. для Управління соціальної політики Барської РДА
для виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам, що потребують постійного сторонього догляду згідно Постанови
КМУ №558 від 29.04.2004р.
4.3.5)На КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» як кошти
передані із загального фонду до спеціального бюджету розвитку по КЗ «Барська
районна бібліотека» в сумі 20000,00 грн. для підписки періодичних видань на І
півріччя 2019 року.
4.3.6)На КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» по КЕКВ 3142 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по Барській міській раді в сумі 4030,00 грн. на оплату технічного
нагляду по об’єкту «Реконструкцію системи газопостачання з винесенням
газопроводу з-під плями забудови проектуємого місця для здійснення
виїзної/виносної торгівлі по вул..Галицьких вояків (Островського) в м.Бар».
4.3.7)На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
по КП «Бар-благоустрій» в сумі 2921,00 грн. для відшкодування витрат щодо
поховання самотнього громадянина Кобальського В.І.
4.3.8)На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
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по КП «Бар-благоустрій» в сумі 22524,00 грн. на об’єкт “Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради» а саме:
проведення індетифікації ПНО об’єкту, послуг по розробці робочого проекту в
частині: 1)Улаштування блискавко захисту будівель та споруд. 2)Установака
системи протипожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень.
4.3.9)На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
по КП «Бар-благоустрій» в сумі 24138,00 грн. для придбання меблів в кабінет
паспортистів.
4.3.10)
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 194622,00 грн. на благоустрій
міста за виконані роботи згідно актів виконаних робіт.
4.3.11)
По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 11500,00 грн. для придбання
станка плиткоріза.
4.3.12)
На 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 посипковий
матеріал.
4.3.13)
На КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 19700,00 грн. на поточний ремонт
переїзду по вул.Буняковського в м.Бар Вінницької області.
4.3.14)
По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного 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 каналізаційних мереж.
4.3.15)
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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25000,00
грн. для оплати повірки манометрів на опалювальних пунктах.
4.4) Внести зміни до рішення 30 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання від
19.09.2018 року:
Пункт 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» слова «поточний ремонт» замінити на
«придбання матеріалів для поточного ремонту».
4.5) Збільшити доходи по коду 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади» в сумі 153071,70 грн.
4.6) Збільшити видатки по КПКВКМБ 0117691 «Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної
республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади» спеціального фонду /цільового/ на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» для
придбання матеріалів, виплати заробітної плати з нарахуванням на виконання робіт по
висипці доріг місцевого значення в с.Антонівка, Глинянка, Широке.
4.7) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 367435,20
грн.
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4.8) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в
сумі 367435,20 грн.:
4.8.1)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 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5540,00 грн. /меблі, стільці,
сейф передані безкоштовно Барським відділенням управління виконавчого Фонду
соціального страхування України у Вінницькій області/.
4.8.2)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
361594,20 грн. /обладнання для оснащення кабінету математики ЗОШ І-ІІІ ст..№2гімназія Барської міської ради переданого безкоштовно КО «Центр матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області»/.
4.8.3)По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по бібліотеці
с.Антонівка в сумі 301,00 грн. /книги/.
4.9) У зв’язку з приведення у відповідність до бюджетної класифікації перенести
видатки загального фонду:
4.9.1) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 40522,00
грн. на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді /з перенесенням
касових видатків в сумі 11596,10 грн./.
4.9.2) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП
«Бар-благоустрій» в сумі 5000,00 грн. на КПКВКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» / з перенесенням
касових видатків/.
4.10) Зменшити доходи по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» в сумі 30000,00
грн.
4.11) Зменшити видатки по КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі
30000,00 грн. на прибирання стихійних сміттєзвалищ в місті у зв’язку з відсутністю
надходжень.
4.12) За рахунок коштів вільного залишку, що склався станом на 01.01.2018 року по
спеціальному фонду: по власним надходженням бюджетних установ «Плата за
оренду майна бюджетних установ» збільшити видатки 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 11800,00 грн.
4.13) Збільшити доходи по коду 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» в сумі 141631,00
грн. Надходження від «Українського культурного фонду» на реалізацію культурного
проекту «Відродження традицій Барської кераміки».
4.14)Збільшити видатки по КПКВКМБ 0114082 «Інші заклади та заходи в галузі
культури і мистецтва» по спеціальному фонду /Інші джерела власних надходжень/:
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На КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 32500,00 грн.
На КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7150,00 грн.
На КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 101981,00 грн.
4.15)Перенести видатки по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КЗ «Еверест» на КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
26800,00 грн. /оплата праці – 12700,00 грн., нарахування на заробітну плату – 11700,00
грн., оплата енергоносіїв – 2400,00 грн./.
5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 9
місяців 2018 року
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ виконання бюджету за 9 місяців 2018 року:
- по доходах в сумі 82 883 171,74 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету
Барської міської ОТГ в сумі 81 049 856,76 грн., та доходи спеціального фонду міського
бюджету у сумі 1 833 314,98 грн.;
- по видатках у сумі 81 330 704,53 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету
Барської міської ОТГ – у сумі 73 799 414,09 грн. та видатки спеціального фонду
міського бюджету у сумі 7 531 290,44 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

6.1.

СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми
потребами у складі Барського дошкільного навчального закладу № 8 «Дружба»
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Утворити з 01.01.2019 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 8
«Дружба» інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми
потребами ( на базі існуючої групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 8
«Дружба» посаду «асистент
вихователя дошкільного навчального закладу в
інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1) Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми
потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням
індивідуальних потреб і можливостей.
3.2) Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з
особливими освітніми потребами.

6.2.

СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми
потребами у складі Барського дошкільного навчального закладу № 1 «Берізка»
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Утворити з 01.12.2018 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 1
«Берізка» інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми
потребами ( на базі існуючої групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 1
«Берізка» посаду «асистент
вихователя дошкільного навчального закладу в
інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1) Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми
потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням
індивідуальних потреб і можливостей.
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Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з
особливими освітніми потребами.

3.2)

7.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання
від 09.10. 2018 р. «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту
учнів та штатів працівників закладів освіти на 2018\2019 навчальний рік Барської міської
ОТГ»
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:Внести зміни до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від
09.10. 2018 р. «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів, контингенту
учнів та штатів працівників закладів освіти на 2018\2019 навчальний рік Барської міської
ОТГ» , а саме п.4 викласти у такій редакції:
«4. Затвердити 203,95 педагогічних ставок, 153,0 ставок адміністративно-господарського
та обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників 48,5 шт.од., робітників – 76,75 шт.од.»

8.

СЛУХАЛИ: Про заборону користування службовим автомобілем Барської міської ради
міським головою в особистих цілях.
Депутат Медвецький А.А. запропонував проект рішення:
Заборонити міському голові використовувати службовий автомобіль міської ради в
особистих цілях.
Гуменюк І.В. сказала, що закон і так забороняє використовувати службовий автомобіль в
особистих цілях .
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. сказала, що згідно законодавства
легкові автомобілі використовуються тільки для поїздок , пов’язаних із службовою
діяльністю посадових осіб.
Головуючий ставить на голосування пропозицію Медвецького А.А.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «6» (Кальман О.В., Колос А.О., Мандра В.В., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Трачук В.О.), проти –«8» ( Маковецький С.Г.,
Марущак Т.Л.,
Мельник Н.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М.),
утримались-«5» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Олійник Р.Ю.),
не голосували – «1» (Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування пропозицію щодо використання службового
автомобіля згідно чинного законодавства
ГОЛОСУВАЛИ : за – «19» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Колос А.О., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти –«0»,
утримались-«0», не голосували – «1» (Цицюрський А.А.).
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Використовувати службовий автомобіль міської ради згідно чинного
законодавства.

9.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 28 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання від 14.08.2018р. «Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради по
використанню бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що
фінансуються з бюджету Барської міської ОТГ»
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 28 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання від 14.08.2018р. «Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради по
використанню бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що
фінансуються з бюджету Барської міської ОТГ», а саме виключити зі складу комісії
заступника міського голови Гвоздяра Ю.В.
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10.

СЛУХАЛИ: Про вшанування подій та героїв національно-визвольної боротьби
українського народу за свою незалежність.
Депутат Мельник Н.В. запропонувала в проекті рішення слово «вжити відповідних
заходів» замінити на «сприяти».
Депутат Кальман О.В. запропонував надати відповідь ГО «Учасників бойових дій
Барського району», враховуючи те, що до повноваження міських рад відноситься лише
використання символіки територіальної громади.
Депутат Маковецький С.Г. зачитав мотивуючу частину проекту рішення .
ГОЛОСУВАЛИ : за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Надати відповідь ГО «Учасників бойових дій Барського району» про те , що
до повноважень міської ради, згідно п.49, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування», входить лише затвердження Положення про зміст, опис та порядок
використання символіки територіальної громади.

11.

Про виїзну/виносну торгівлю на території міста Бар в районі автовокзалу.
Питання розглянуто, п.3.3 даного протоколу.

12.

СЛУХАЛИ: депутатський запит Гуршал І.Й. щодо включення до бюджету на 2019 рік
будівництво в м.Бар пам’ятника засновниці міста – Боні Сфорці.
Головуючий зачитав депутатський запит Гуршал І.Й.
Депутат Гуменюк І.В. сказала , що на наступний рік запланувати це неможливо.
Депутат Трачук В.О. сказав, що у нас є інші знаменитості – Б.Хмельницький , Д.Нечай та
інші.
Коляда О.М. сказав, що це має бути пам’ятник з білого каменю. Нам потрібно
використати пропозицію Озіровського, ця ініціатива варта уваги.
Депутат Мельник Н.В. сказала, що потрібно робити за прикладом Балківської громади –
виграти кошти і встановлювати пам’ятник.
Головуючий виносить на голосування пропозицію – відмовити , в зв’язку з відсутністю
коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Колос А.О., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мельник Н.В.,
Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти –«4» ( Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Маршук М.К., Педос Г.В. ), утримались-«4» (Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А.,
Олійник Р.Ю., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
Подуфалов В.М. вносить пропозицію додатково розглянути це питання на постійної комісії з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального
захисту
населення та міжнародних відносин.
Депутат Кальман О.В. сказав, що рішення вже прийнято , якщо запит не набирає
половини голосів, то він не вступає в силу. Запит набирає чинності , якщо за нього
проголосовано 14 депутатів.

13.

Різне.
Головуючий зачитав звернення КП «Бар-благоустрій» звернення КП «Бар-благоустрій»
про порядок монтажу електричних опор ПАТ «Барські РЕМ» та монтаж даних опор без
дозволу міської ради та відсутності ордера на проведення земельних робіт відповідно до
проекту реконструкції електромережі, що не погоджений з міською радою, яке надав
Трачук В.О.
Гвоздяр Ю.В. дав пояснення, що міська рада дала дозвіл на земляні роботи. Це не
стосується стовпів, які не там поставили.
Омельчук В.В. сказав , що стовпи відносяться до реконструкції освітлення, проекту
реконструкції ще ніхто не бачив.
Головуючий сказав, що завтра буде створено групу для вирішення згаданої проблеми, всі
бажаючі можуть приєднатися до групи.
Головуючий сказав, що підприємець Корпоченко зводить самовільно металевий каркас.
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Це все прокотолювали , заактували , але депутатам потрібно активніше звертати увагу на
такі порушення.
Подуфалов В.М. доповів, що стартувала нова хвиля навчання «Сильна рада, сильні
громади », навчання буде проводитись у 2019 році, депутатам , що бажають навчатися ,
звернутися до нього в робочому порядку.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та
зауважень до порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 33 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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