УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
3 сесія

7 скликання

04.12.2015р.

Початок сесії: 15 год. 00 хв.
Закінчення пленарного засідання: 17 год. 35 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 25 осіб та міський голова.
Відсутні депутати: Цимбал О.В.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 3 сесії Барської міської ради 7 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо
інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 3 сесії Барської міської ради 7 скликання відкрити, працювати дві
години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 3 сесії міської ради 7 скликання у кількості одного
депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 3 сесії Барської міської ради 7 скликання у
кількості одного депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Титаренко І.А., запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 3 сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Титаренко Ірину Анатоліївну.
СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо зауважень до
порядку денного. Запропонував питання про оптимізацію роботи газети «Барчани» розглянути останнім,
розглянути першим питання про розірвання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №
57 по вул. Соборна, 1 м.Бар з Леоновою Н.В.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами :
1. Про розірвання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 57 по вул. Соборна, 1
м.Бар з Леоновою Н.В.
2. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2016 р. /Гуменюк І.В./
3. Про міський бюджет на 2016 р. /Гуменюк І.В./
4. Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання від
23.01.2015 р. «Про міський бюджет на 2015 рік» /Гуменюк І.В./
5. Про затвердження програм на 2016 р. /Гуменюк І.В./
6. Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України. /Гуменюк І.В./
7. Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету комунальними
підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Бар, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
/Гуменюк І.В./
8. Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради та міських ДНЗ на 2016 рік. /Гуменюк
І.В./
9. Про оплату праці міського голови та заступників міського голови у 2016 році. /Гуменюк І.В./
10. Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м.Бар у 2016 р. /Гуменюк І.В./
11. Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2016 році. /Гуменюк І.В./
12. Про виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
/Петрина М.І./
13. Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій. /Мельник Г.А./
14. Про оптимізацію роботи газети «Барчани».
15. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ:
Головуючий про розірвання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 57 по
вул. Соборна, 1 м.Бар з Леоновою Н.В.
ВИСТУПИЛИ :
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. надала роз’яснення про причини визнання даного
договору недійсним .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Розірвати за згодою сторін договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №57,
вбудованих на першому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку, що знаходиться по
вул. Соборній за № 1 в м.Бар Вінницької області, укладений 25 березня 2006 року між
Барською міською радою та гр. Леоновою Ніною Володимирівною, що посвідчений
приватним нотаріусом Барського районного нотаріального округу Мельником О.М.,
зареєстрований в реєстрі за № 1145, з 19 березня 2007 року.
2) Доручити міському голові Цицюрському А.А. підписати договір про розірвання зазначеного
вище договору купівлі-продажу нерухомого майна.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій проінформує голова комісії Гуменюк І.В.

2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2016 р.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Бородкін С.О. запитав щодо ремонту покриття підвалу ДНЗ №2.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік, що
додається.
3.

СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 20 106 284грн., у
тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 18 270 284 грн. та доходи
спеціального фонду у сумі 1 836 000 грн. ( згідно із додатком 1 до рішення).
2) Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі18 570 284грн., у
тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 16 060 926 грн. та видатків
спеціального фонду бюджету у сумі 2 509 358 грн. за головними розпорядниками коштів
(згідно із додатком 3 до рішення).
3) Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 209 358 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку(спеціального фонду)(згідно із додатком 2 до рішення).
4) Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 209 358 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (
спеціального фонду) ( згідно із додатком 2 до рішення).
5) Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі
15 000 грн.
6) Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду
районного бюджету до місцевого бюджету в 2016 році (згідно із додатком 4 до рішення).
7) Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 5) видатки на які у 2016 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
8) Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких у 2016 році буде
проводитися за рахунок коштів міського бюджету (згідно з додатком № 6) .
9) Затвердити ліміт споживання енергоносіїв на 2016 рік (згідно з додатком № 7) .
10) Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на
2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/;
- нарахування на заробітну плату /код 2120/;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів /код 2220/;
- забезпечення продуктами харчування /код 2230/;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/;
- поточні трансферти населенню /код 2730/;
11) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти фспоживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(дод.7)
12) Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства України
короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних з забезпеченням фінансування видатків загального фонду, у першу чергу на
оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. Придбання
продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах
планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених
Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевого бюджету на 2016
рік, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів - середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку.
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13) З урахуванням норм ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових
питань поточної діяльності міської ради, дошкільних навчальних закладів, вирішення
невідкладних ситуацій тощо,надати право міському голові та виконавчому комітету міської
ради за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії
міської ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів
місцевого бюджету.
14) Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.
4.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «24», проти – «0», утрималось - «2». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити :
- розпорядження № 227-Р від 26.10.2015р. про перенесення видатків по КФК 010116 «Органи
місцевого самоврядування» з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на КЕКВ 2111 «
Заробітна плата» в сумі 9 000 грн.
- розпорядження № 254-Р від 16.11.2015р. про збільшення доходів загального фонду
міського бюджету за рахунок додаткових надходжень які склалися станом на 01.11.2015 року
по :
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів» в сумі 150 000 грн.00 коп.
- Збільшення видатків загального фонду в сумі 150000 грн. 00 коп. у листопаді місяці по КФК
250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».
- розпорядження 264-Р від 25 листопада 2015р про перенесення видатків загального
фонду по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»:
- з грудня на листопад КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » в сумі 10 000 грн.00 коп.
- з листопада на грудень КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 10 000 грн.00 коп.
- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» в сумі 5 400 грн.00 коп. на КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату»
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 10 000 грн.00 коп. на КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату».
- Перенесення видатків загального фонду по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
- з КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 15 000 грн.00 коп. на КЕКВ 2111 «Оплата праці
працівників бюджетних установ »
- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» в сумі 8 000 грн.00 коп. на КЕКВ 2111
«Оплата праці працівників бюджетних установ » - 6 000 грн. та на КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату» - 2 000 грн.00 коп.
- Перенесення доходів та видатків з КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на КФКВ 240604 «Інша
діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)»в сумі 200 000 грн.00 коп. в зв’язку із
зміною джерела фінансування.
- розпорядження 267-Р від 01 грудня 2015р про перенесення видатків загального фонду по
КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»: з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі
11 530 грн.00 коп. на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»

4.2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «24», проти – «0», утрималось - «2». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за рахунок додаткових надходжень
які склалися станом на 01.11.2015 року в сумі 181 751 грн. по :
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
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підакцизних товарів» та направити на КФК 250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» для сплати ПДВ.
2. Внести зміни в рішення 58 сесії 6 скликання міської ради від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік» та п.5 викласти в наступній редакції:
Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі
5 000 грн.
3. Направити кошти вільного залишку загального фонду , що склався станом на 01.01.2015р.,
в сумі 98 295 грн.00 коп. на КФК 250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для
сплати ПДВ.
4. Зменшити видатки загального фонду по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» в
сумі 67 900 грн. 00 коп. КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» та направити на 250404 «Інші
видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для сплати ПДВ.
5. Направити кошти в сумі 38 060 грн. на 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ
2111 «Оплата праці бюджетних установ» за рахунок зменшення по КФК 010116 « Органи
місцевого самоврядування» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» .
6.Збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі
120 грн.00 коп. за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім
комунальних)
7. Направити кошти в сумі 30 000 грн.00 коп. на КФК 120201 «Періодичні видання (газети та
журнали) КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям)
фінансування газета «Барчани» за рахунок зменшення фінансування по :
- КФК 090412 «Інші видатки та соціальний захист» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» в
сумі 10 000 грн.00 коп.
- КФК 250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в сумі 10 000 грн.00 коп.
- КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) в сумі 10 000
грн.00 коп.
8. Зменшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 42 000 грн. та направити на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на придбання новорічних подарунків для ДНЗ міста.
9. Перенаправити залишок коштів в сумі 1122 грн.62 коп., які були виділені 63 сесією 6
скликання від 25.08.2015р. на КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 «
Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» поточний
ремонт тротуару від вул.Островського до провул.Коцюбинського на благоустрій міста.
5.1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програм на 2016 рік .
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. з пропозицією щодо включення до переліку запропонованих до
затвердження програм «Програми співвласників багатоквартирного будинку «ЛАД» «Створення оптимальних умов водопостачання мешканців будинку №4 на
вул.
Чернишевського у м.Бар. »».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «5», проти – «11», утрималось - «10». Пропозицію відхилено.
Головуючий запропонував
затвердити програми згідно переліку, що розглядались
попередньо на комісії.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити програми :
1) Програма соціально-економічного розвитку комунального підприємства КП «Барблагоустрій» на 2016 рік.
2) Програма соціально-економічного розвитку комунального підприємства «Барське
будинкоуправління» на 2016 рік.
3) Програма соціально-економічного розвитку Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» на 2016 рік.
4) Програма діяльності редакції газети Барської міської ради «Барчани» на 2016 рік.
5) Програма діяльності Барського міського центру соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест».
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6)
7)
8)
9)

Програма загальнокультурного розвитку міста на 2016 рік.
Програма Барської міської ради по соціальному захисту населення на 2016 рік.
Програма збереження пам’яток історії та архітектури на території міста Бар на 2016 рік.
Програма діяльності Барської районної спілки ветеранів війни в Афганістані «Воїнівінтернаціоналістів» на 2016 р.
10) Програма діяльності Барської районної організації ветеранів України на 2016 р.
11) Міська програма «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у місті Барі на 20162017 роки».
12) Програма зайнятості Барської міської територіальної громади Барського району Вінницької
області на 2016 рік.
13) Міська програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства
щодо реалізації державної регіональної політики на 2015-2017 роки.
14) Програма по наданню пільг особам – учасникам антитерористичної операції по сплаті
батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста на 2016 рік.
5.2.

СЛУХАЛИ:
Гуменюк І.В. зачитала звернення Управління соціальної політики Барської РДА та
запропонувала затвердити Програму забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок , на 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні
можливості нижніх кінцівок , на 2015 рік.

6.

СЛУХАЛИ:Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити на 2016 рік по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” КЕКВ
2800 „Інші видатки” членські внески до Асоціації міст України в сумі 3 282 грн.

7.

СЛУХАЛИ:Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету
комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади
міста Бар, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2016 році.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «24», проти – «0», утрималось - «2». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду міського бюджету
комунальними підприємствами, які належать до комунального власності територіальної
громади міста Бар, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2016 році (додається).
2) Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами
консолідованої звітності фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у терміни,
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
3) З метою своєчасного та повного надходження платежів до міського бюджету рекомендувати
Барському відділенню Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області при здійсненні
документальних перевірок комунальних підприємств, які належать до комунальної власності
територіальної громади м.Бар, забезпечити включення в переліки питань, що підлягають
перевірці, питання правильності визначення чистого прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2015-2016 роках та своєчасності сплати частини
чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету.

8.

СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради та міських ДНЗ на 2016
рік.
Питання щодо міської ради та ДНЗ голосували окремо .
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СЛУХАЛИ : Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради на 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. запитав щодо різниці між провідним та головним спеціалістом.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «23», проти – «1», утрималось - «2».
СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру міських ДНЗ на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити загальну чисельність апарату міської ради з 01 січня 2016 р. в кількості 22
особи.
2) Затвердити структуру апарату Барської міської ради з 01 січня 2016 р. у наступному складі:
Міський голова
Секретар міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник міського голови з економічних та гуманітарних питань
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Фінансово-економічний відділ:
Начальник відділу-головний бухгалтер
Головний спеціаліст/економіст-фінансист/
Провідний спеціаліст
Бухгалтерська служба фінансово-економічного відділу:
чотири спеціалісти (бухгалтери)
Відділ правового та соціального забезпечення:
Начальник відділу
Провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями громадян/
Інспектор з благоустрою м.Бар
Оператор комп’ютерного набору
Відділ архітектури, будівництва та земельних відносин:
Начальник відділу
Головний спеціаліст /архітектор/
Спеціаліст І категорії /землевпорядник/
Обслуговуюча група:
Водій
Прибиральниця
Комендант адміністративної будівлі
3) Фінансування видатків на утримання апарату міської ради проводити в межах виділених
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.
4) Затвердити загальну чисельність працівників міських дошкільних навчальних закладів в
кількості 201,84 штатних одиниці, а саме :
- адмінперсоналу – 27,92 ставки;
- вихователів та педагогічних працівників – 76,83 ставки;
- господарсько-обслуговуючого персоналу – 91,09 ставки;
- спеціалістів (медсестер) – 6 ставок.
9.

СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови та заступників міського голови у 2016 році.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «23», проти – «0», утрималось - «3».
ВИРІШИЛИ: Встановити з 01 січня 2016 року міському голові та заступникам міського голови в
межах фонду заробітної плати:
а) надбавку згідно підпункту «в» п.1 ч.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від
09.03.2006р. в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи
місцевого самоврядування та за вислугу років;
б) розмір щомісячної преміальної оплати за загальні результати роботи у розмірі 50%
посадового окладу;
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в) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної
заробітної плати;
г) розмір премії до державних свят – Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня
місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної заробітної
плати.
10.1.

СЛУХАЛИ: Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у ДНЗ м.Бар у 2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ:
1.Встановити з 01.01.2016 року вартість харчування однієї дитини на день у дошкільних
навчальних закладах наступних розмірах:
- при триразовому харчуванні:
для дітей віком від одного до трьох років – 20,86 грн.;
для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 32,14 грн.
2. Встановити розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у
комунальних дошкільних навчальних закладах міста Бар в розмірі, що становить 60% від
вартості харчування на день.
3. Завідуючим дошкільних навчальних закладів дотримуватися норм харчування в межах
відповідних бюджетних призначень на 2016 рік.

10.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення осіб - учасників АТО від батьківської плати за харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах міста
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити з 01.01.2016 року додаткову пільгу щодо батьківської плати за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста за рахунок коштів міського бюджету,
а саме – звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах міста осіб – учасників антитерористичної операції на сході країни (за умови надання
відповідних підтверджуючих документів про участь в АТО).

11.1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2016 році.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2016 році наступні
об’єкти:
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Машинобудівників, 1 (група А);
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Заводській, 3 (група А);
2) Комісії з приватизації майна комунальної власності м.Бар вжити усіх необхідних заходів з
підготовки об’єктів, визначених п. 1 даного рішення, до приватизації.
3) Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки
зазначених нежитлових приміщень.

11.2.

СЛУХАЛИ: Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. запитав щодо можливості включення до комітету представників засобів
масової інформації .
Депутат Бородкін С.О. запитав щодо оприлюднення дати засідання комітету з конкурсних
торгів.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний склад комітету з конкурсних торгів Барської міської ради:
Голова комітету - Гвоздяр Юрій Васильович, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;
Заступник голови комітету – Пішко Лариса Валеріївна , головний спеціаліст /економістфінансист/;
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Секретар комітету – Логінова Лариса Григорівна , керуючий справами /секретар/ виконавчого
комітету;
Члени комітету:
Карвацька Тетяна Миколаївна, бухгалтер;
Демінська Тетяна Володимирівна , провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями
громадян/.
11.3.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Звільнити на 2016 рік з 01.01.2016р.:
1) Лятавську Любов Володимирівну від плати за харчування дітей Лятавської Каріни
Денисівни, Панкової Ірини Олексіївни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
2) Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана
Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю до 19.08.2016р.;
3) Ковальчук Любов Федорівну від плати за харчування доньки Ковальчук Домініки Степанівни
в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
4) Король Наїну Миколаївну від плати за харчування доньки Король Слади Вадимівни в ДНЗ
№1 на 50% як багатодітну сім’ю до 30.06.2016р.;
5) Неприлюк Оксану Леонідівну від плати за харчування дітей Неприлюк Ілони Андріївни,
Неприлюк Софії Андріївни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
6) Гоменюк Катерину Володимирівну від плати за харчування доньки Гоменюк Ангеліни
Олегівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
7) Максименко Анну Леонідівну від плати за харчування дітей Максименко Олександри
Анатоліївни , Максименко Юрія Анатолійовича , Максименко Вікторії Анатоліївни в ДНЗ №7
на 50% як багатодітну сім’ю;
8) Христофор Крістіну Борисівну від плати за харчування дітей Христофор Марії Андріївни,
Христофор Ангеліни Андріївни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю ;
9) Кімаківську Оксану Володимирівну від плати за харчування дітей Кімаківської Мілани
Вікторівни , Кімаківського Кірілла Вікторовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
10) Баліцкого Романа Степановича від плати за харчування доньки Баліцкої Маргарити
Романівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
11) Данилишина Олександра Олександровича від плати за харчування дітей Данилишиної
Анни Олександрівни, Данилишиної Марини Олександрівни в ДНЗ №8 на 50% як
багатодітну сім’ю ;
12) Митковську Людмилу Анатоліївну від плати за харчування сина Митковського Юрія
Вікторовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
13) Плахотнюк Ірину Володимирівну від плати за харчування дітей Плахотнюк Юлії Віталіївни,
Плахотнюк Софії Віталіївни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
14) Дем’янову Юлію Петрівну від плати за харчування дітей Дем’янова Віктора Руслановича,
Дем’янова Володимира Руслановича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
15) Марценюк Тетяну Анатоліївну від плати за харчування сина Марценюка Андрія Олеговича
в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю ;
16) Горобець Оксани Петрівни від плати за харчування доньки Горобець Катерини Андріївни в
ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
17) Саврацької Олени Юріївни від плати за харчування сина Саврацького Богдана
Вікторовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
18) Гнатовську Нелю Олександрівну від плати за харчування дітей Гнатовського Івана
Олександровича, Гнатовського Владислава Олександровича в ДНЗ №8 на 50% як
багатодітну сім’ю ;
19) Степанкевич Людмилу Володимирівну від плати за харчування дітей Степанкевич Агнешки
Андріївни, Степанкевич Кароліни Андріївни, Степанкевич Божени Андріївни в ДНЗ №8 на
50% як багатодітну сім’ю;
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20) Скворцову Ірину Володимирівну від плати за харчування дітей Скворцова Ігоря
Володимировича, Скворцова Олега Володимировича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну
сім’ю;
21) Вовк Наталію Іванівну від плати за харчування доньки Вовк Єлизавети Юріївни в ДНЗ №2
на 50% як багатодітну сім’ю;
22) Коновалюк Ольгу Василівну від плати за харчування сина Коновалюка Костянтина
Вадимовича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю ;
23) Медведєву Інну Петрівну від плати за харчування доньки Медведєвої Ольги Юріївни в
ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю ;
24) Боднар Олесю Володимирівну від плати за харчування дітей Боднар Дар’ї Костянтинівни,
Боднаря Андрія Костянтиновича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
25) Мазуренка Вячеслава Петровича від плати за харчування дітей Мазуренка Антона
В’ячеславовича , Мазуренка Максима В’ячеславовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну
сім’ю;
26) Білан Ірину Іванівну від плати за харчування сина Білана Єгора Ігоровича в ДНЗ №8 на
50% як багатодітну сім’ю ;
27) Ревчук Ірину Олександрівну від плати за харчування доньки Ревчук Елли Ігорівни в ДНЗ
№2 на 50% як багатодітну сім’ю до 30.06.2016р.;
28) Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування сина Мізерного Артура Руслановича в
ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю ;
29) Продан Любов Віталіївну від плати за харчування дітей Продана Івана Васильовича,
Продан Анни Василівни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
30) Сироту Наталію Анатоліївну від плати за харчування дітей Сироти Вадима Віталійовича,
Сироти Валерії Віталіївни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
31) Гулу Ольгу Олександрівну від плати за харчування сина Гули Олександра Вікторовича в
ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю ;
32) Нідзельську Наталію Миколаївну від плати за харчування сина Сітарова Ростислава
Віталійовича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю до 21.07.2016р.;
33) Каспрук Юлію Михайлівну від плати за харчування сина Каспрука Костянтина
Аркадійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
34) Бурняшова Людмила Юріївна від плати за харчування сина Шаповала Максима Ігоровича
в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю ;
35) Данильченко Ольгу Миколаївну від плати за харчування дітей Данильченко Анастасії
Миколаївни, Данильченка Кіпріана Миколайовича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
36) Щербатюка Віталія Броніславовича від плати за харчування сина Щербатюка Олексія
Віталійовича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю ;
37) Вередіну Антоніну Миколаївну від плати за харчування сина Вередіна Володимира
Ігоровича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю ;
38) Коваль Наталю Анатоліївну від плати за харчування доньок Коваль Анни Олегівни ,
Коваль Соломії Олегівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю ;
39) Стадній Тетяну Миколаївну від плати за харчування сина Стаднія Владислава
Олександровича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю до 30.06.2016р. ;
40) Чмих Олену Миколаївну від плати за харчування сина Чмиха Дениса Вікторовича в ДНЗ
№7 на 50% як багатодітну сім’ю ;
41) Віслянську Ірину Володимирівну від плати за харчування дітей Віслянського Назара
Андрійовича та Віслянської Марії Андріївни в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю ;
42) Котець Оксану Миколаївну від плати за харчування дітей Котеця Дмитра Миколайовича та
Котеця Івана Миколайовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю ;
43) Кучерук Тетяну Вікторівну від плати за харчування дітей Кучерука Богдана Миколайовича,
Кучерука Івана Миколайовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю ;
44) Пшетоцьку Світлану Анатоліївну від плати за харчування сина Пшетоцького Руслана
Олександровича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю до 30.06.2016р.;
45) Суконник Богдану Вікторівну від плати за харчування сина Суконника Гліба Юрійовича в
ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю ;
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46) Франчук Анжелу Миколаївну від плати за харчування дітей Франчук Вікторії Євгенівни,
Франчука Артура Євгеновича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю ;
47) Мацуляк Наталю Іванівну від плати за харчування сина Мацуляка Тімура Ігоровича в ДНЗ
№2 на 50% як багатодітну сім’ю до 03.11.2016р.;
48) Пйорову Віту Валеріївну від плати за харчування дітей Пйорова Назара Олександровича,
Пйорової Анни-Марії Олександрівни в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
49) Данилишину Наталю Володимирівну від плати за харчування сина Хаджієва Дмитра
Олеговича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
50) Іващенко Юлії Станіславівни від плати за харчування сина Іващенка Олександра
Володимировича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
51) Каюду Тетяну Анатоліївну від плати за харчування сина Каюди Артема Сергійовича в ДНЗ
№7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
52) Рябуху Володимира Миколайовича від плати за харчування сина Рябухи Ярослава
Володимировича в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на
сході країни ;
53) Сопіна Костянтина Борисовича від плати за харчування доньки Сопіної Софії
Костянтинівни в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни ;
54) Луканьову Надію Василівну від плати за харчування доньки Луканьової Вікторії Андріївни
в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
55) Павич Тетяну Василівну від плати за харчування сина Павича Івана Олександровича в
ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
56) Загородню Тетяну Миколаївну від плати за харчування доньки Загородньої Анастасії
Ігорівни в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
57) Ракшуна Олега Вікторовича від плати за харчування доньки Ракшун Анни Олегівни в ДНЗ
№8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
58) Макодзюби Альони Михайлівни від плати за харчування сина Макодзюби Дениса
Ігоровича в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни;
59) Довбиус Руслани Валеріївни від плати за харчування сина Довбиуса Романа Віталійовича
в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни;
60) Гожик Марину Леонідівну від плати за харчування доньки Гожик Юлії Олександрівни в
ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
61) Кучер Сніжану Володимирівну від плати за харчування сина Кучера В’ячеслава
Михайловича в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни ;
62) Павленко Світлану Броніславівну від плати за харчування сина Павленка Олександра
Володимировича в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на
сході країни ;
63) Панасюк Ярослави Володимирівни від плати за харчування доньки Панасюк Дар’ї
Олександрівни в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни ;
64) Іванів Лесю Миколаївну від плати за харчування доньки Іванів Ілони Юріївни в ДНЗ №1 на
100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни ;
65) Савчука Андрія Васильовича від плати за харчування синів Савчука Дмитра Андрійовича
та Савчука Романа Андрійовича в ДНЗ №8 на 100%, дітей учасника антитерористичної
операції на сході країни ;
66) Тараканову Оксану Миколаївну від плати за харчування доньки Тараканової Марії
Олегівни в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни;
67) Новаківську Ольгу Михайлівну від плати за харчування сина Новаківського Олександра
Геннадійовича в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни;
68) Герасименко Тетяну Сергіївну від плати за харчування доньки Герасименко Вікторії
Анатоліївни в ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
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69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)

країни;
Мірчук Лілію Володимирівну від плати за харчування доньки Мірчук Анастасії Андріївни в
ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни;
Шуляка Сергія Анатолійовича від плати за харчування доньки Шуляк Вікторії Сергіївни в
ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни;
Артемчук Наталію Олександрівну від плати за харчування сина Артемчука Вадима
Сергійовича в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни.
Теперчук Тетяну Вікторівну від плати за харчування сина Теперчука Артема Артуровича
в ДНЗ №3 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни.
Кухара Сергія Анатолійовича від плати за харчування сина Кухара Андрія Сергійовича в
ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни.
Семьонову Тетяну Сергіївну від плати за харчування сина Семьонова Олександра
Вікторовича в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни.
Колодія Віктора Петровича від плати за харчування доньки Колодій Дар’ї Вікторівни в ДНЗ
№3 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни.

76) Кравчук Олену Валеріївну від плати за харчування Федорової Олени Володимирівни в
ДНЗ №2 на 100%, дитини-сироти .
2. Звільнити :
1) Швай Людмилу Степанівну від плати за харчування доньки Швай Ангеліни Святославівни
в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 30.04.2016р.;
2) Мацуляк Наталю Іванівну від плати за харчування сина Мацуляка Тімура Ігоровича в ДНЗ
№2 на 50% як багатодітну сім’ю з 01.12.2015р.;
3) Пшетоцьку Світлану Анатоліївну від плати за харчування сина Пшетоцького Руслана
Олександровича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю з 01.12.2015р. ;
4) Кучерук Тетяну Вікторівну від плати за харчування дітей Кучерука Богдана Миколайовича,
Кучерука Івана Миколайовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю з 01.12.2015р.;
5) Марценюк Тетяну Анатоліївну від плати за харчування сина Марценюка Андрія Олеговича
в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю з 01.12.2015р.;
6) Павленко Світлану Броніславівну від плати за харчування сина Павленка Олександра
Володимировича в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на
сході країни з 12.11.2015р.
7) Михайлову Інну Валеріївну від плати за харчування Михайлова Олександра Артемовича в
ДНЗ №3 на 100%, дитини-сироти з 01.12.2015р.
8) Бурняшову Людмилу Юріївну від плати за харчування сина Шаповала Максима Ігоровича
в ДНЗ №7 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 31.01.2016р.;
9) Лозінську Віталіну Валеріївну
від плати за харчування сина Лозінського Тимофія
Андрійовича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.;
10) Стрижевську Тетяну Володимирівну від плати за харчування доньки Стрижевської Софії
Сергіївни в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.;
11) Шрубковську Катерину Василівну від плати за харчування доньки Шрубковської Марії
Володимирівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по
31.03.2016р.;
12) Шкраба Олександра Миколайовича від плати за харчування доньки Шкраб Вероніки
Олександрівни
в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по
30.04.2016р.;
13) Нароцьку Тетяну Миколаївну від плати за харчування доньки Нароцької Віталіни
Вікторівни в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 31.03.2016р.;
14) Данилишину Жанну Михайлівну від плати за харчування доньки Данилишиної Вячеслави
Євгенівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 29.02.2016р.;
15) Любарську Тетяну Вікторівну від плати за харчування сина Любарського Богдана
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Сергійовича в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 29.02.2016р.;
16) Кондиреву Ольгу Борисівну від плати за харчування доньки Кондиревої Аліси Олегівни в
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 29.02.2016р.;
17) Паладій Людмилу Вікторівну від плати за харчування сина Паладія Івана Вікторовича в
ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.12.2015р. по 31.03.2016р.
3.Внести зміни до рішення 66 сесії 6 скликання від 19.10.2015р. «Про звільнення від плати за
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» , а саме п.3,7) викласти наступним
чином:
« гр. Гоменюк Катерину Володимирівну від плати за харчування доньки Гоменюк Ангеліни
Олегівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю з 01.10.2015р.;».
11.4.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) Ільчак Ірині Вікторівні на поховання доньки Попової Катерини Олександрівни в розмірі 500
грн. , яка на день смерті ніде не працювала.
2) Васковнюку Леоніду Дмитровичу на поховання сина Васковнюка Ігоря Леонідовича в
розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.

11.5.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
1. ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу :
1) Мацуну Антону Йосиповичу - в сумі 500 грн. - на ремонт інвалідного візка (придбання двох
гелевих акумуляторів та покришок на колеса 4 шт. ) ;
2) Нетупському Борису Михайловичу – в сумі 1000 грн. - на лікування ;
3) Дюковій Людмилі Самуїловні – в сумі 500 грн. - на лікування після операції;
4) Раченку Аркадію Степановичу – в сумі 1000 грн. - на проведення операції на серці;
5) Богуцькій Юзефі Станіславівні – в сумі 500 грн. - на лікування (катаракта, хворе серце);
6) Саволюк Любов Дмитрівні, матері учасника АТО, в сумі 1000 грн. – на лікування;

11.6.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
1) Хмельовської Лідії Григорівни - на лікування доньки Панкової І.О. та онуки Панкової І.К.;
2) Водзяновської Ганни Йосипівни – як матери загиблого в зоні АТО Водзяновського Андрія
Володимировича.
3) Гребенюка Ігоря Петровича - на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича, що перебуває
в комі після ДТП ;
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Бородкін С.О. запитав щодо суми, що просить гр. Водзяновська Г.Й.
Гуменюк І.В. роз’яснила причину відмови.
Депутат Кальман О.В. запропонував виділити 10 тис.грн. на придбання пам’ятника загиблому
Водзяновському А.С.
Депутат Павлюк І.Ф. повідомив, що Водзяновська Г.Й. важко хворіє .
Депутат Подуфалов В.М. запропонував доручити депутату, закріпленому за округом вивчити
ситуацію.
ВИРІШИЛИ:
1. Відмовити:
- Хмельовській Лідії Григорівні у виплаті матеріальної допомоги на лікування;
- Водзяновській Ганні Йосипівні у виплаті матеріальної допомоги , в зв’язку з гибеллю сина
Водзяновського Андрія Володимировича в зоні АТО.
в зв’язку з обмеженням коштів в міському бюджеті.
2. Питання щодо необхідної допомоги гр. Водзяновській Г.Й. досконало вивчити .
3. Питання щодо допомоги гр. Гребенюку І.П. розглянути на наступній сесії .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
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11.7.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
1) Кльопки Вадима Вікторовича – як учаснику АТО;
2) Кальчук Лариси Вікторівни – допомогу її сину Кальчуку Денису Вадимовичу як учаснику
АТО;
3) Кальчук Лариси Вікторівни – допомогу її чоловіку Кальчуку Вадиму Васильовичу як
учаснику АТО;
4) Зайця Олександра Володимировича – як учаснику АТО;
ВИРІШИЛИ по 4 пунктам: Відмовити, в зв’язку з обмеженням коштів в міському бюджеті
матеріальну допомогу учасникам АТО надавати лише на лікування.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».

11.8.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ про виділення коштів :
1) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» щодо виділення коштів
для завершення робіт з реконструкції спортивного майданчика с синтетичним покриттям;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
2) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» щодо виділення коштів y
2016 році для спортивної галузі:
- 50000 грн. - для виготовлення ПКД на реконструкцію спортивної зали ДЮСШ;
- 100000 грн. - для виготовлення ПКД на капітальну реконструкцію стадіону «Колос»
(футбольний газон, бігові доріжки, стокові комунікації та системи поливу)
- 50000 грн. - для виготовлення ПКД на реконструкцію відкритого баскетбольного
майданчика.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
3) ОСББ «Рубін +» щодо спів фінансування капітального ремонту житлового будинку будинку
по пров. Коцюбинського 10, а саме заміну плоского даху на шатровий.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
4) ОСББ «ЛАД» щодо виділення коштів в сумі 10000 грн. на програму ремонту водогону у
будинку №4 по вул..Чернишевського .
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. ознайомив з фінансуванням ремонтних робіт в ОСББ.
Головуючий запропонував стимулювати діяльність ОСББ.
Депутат Кальман О.В. запропонував не виділяти кошти ОСББ.
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. запропонував стимулювати не лише ОСББ «ЛАД»,
а й загалом ОСББ міста.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «19», проти – «3», утрималось - «4».
ВИРІШИЛИ по 4 пунктам: звернення розглянути при розподілі вільного залишку станом на 1
січня 2016р.

11.9.

Слухали: заяву гр. Мацуна Антона Йосиповича щодо виготовлення технічної документації для
під’єднання житлового будинку №9 по вул..Монастирська до мережі водовідведення (відстань
від будинку до колодязя – 5 м) безкоштовно.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити , в зв’язку з обмеженням коштів в міському бюджеті.
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12.1.

Головуючий: Питання постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород інформує голова
комісії Петрина М.І.
СЛУХАЛИ: Про заходи з виконання вимог ЗУ «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки».
Петрина М.І. обґрунтував підстави для перейменування вулиць, повідомив, що терміни
виконання положень Закону вже прострочені , зачитав перелік вулиць та провулків,
запропонованих до перейменування.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Хоменко В.В. з пропозицією не перейменовувати вулицю Плотинна, запитав причини
перейменування.
Петрина М.І. повідомив, що в назві вулиці – русизм .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «23», проти – «2», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ: Залишити назву вулиці Плотинна без змін.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Хоменко В.В. з пропозицією не перейменовувати майдан Святого Миколая .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «22», проти – «2», утрималось - «2».
ВИРІШИЛИ: Залишити назву майдану Святого Миколая без змін.
Петрина М.І. про перейменування вулиць з урахування попередніх зауважень.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
Петрина М.І. про заходи з виконання вимог ЗУ «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки»,
п2-п.6 проекту .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ:
1)Рекомендувати міському голові здійснити перейменування вулиць та провулків на території
міста Бар відповідно до вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у
формі розпорядження в наступному порядку:
Вул. Ворошилова на вул. І.Підкови,
Вул. Володарського на вул. Гончарна,
Вул. Гайдара на вул. А. Малишка
Вул. Димитрова на вул. Б. Претвича,
Вул. Енгельса на вул. П. Мельника,
Вул. Жовтневої революції на вул. М. Леонтовича,
Вул. Калініна на вул. Григоровичів – Барських,
Вул. Кірова на вул. С. Руданського,
Вул. Котовського на вул. Є. Новолинника,
Пров. Котовського на пров. Є. Новолинника,
Вул. Ломоносова на вул. А. Водзяновського,
Вул. Марата на вул. Шпаковича,
Вул. Моняка на вул. В. Маняка,
Вул. Нахімова на вул. Європейська,
Вул. О.Кошового на вул. Злагоди,
Вул. Островського на вул. Галицьких вояків,
Вул. Петровського на вул. Йолтуховського.
Вул. Примакова на вул. Підвальна,
Вул. Рози Люксембург на вул. Каштанова,
Вул. Суворова на вул. І. Гонти,
Вул. С. Лазо на вул. Ю. Словацького,
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Вул. Територія цукрового заводу на вул. Цукрового заводу,
Вул. Урицького на вул. Руський вал,
Вул. Фрунзе на вул. Ф. Вітомського,
Вул. Чапаєва на вул. Марка Вовчка,
Вул. Червоноармійська на вул. Арсенальна,
Вул. Щорса на вул. М.Залізняка,
Вул. 40-річчя Перемоги на вул. Перемоги,
Вул. 305-ї Дивізії на вул. Визволителів,
Вул. Горбатого на вул. Вишнева,
Вул. Маяковського на вул. В.Стуса.
Пров. Островського на вул . Г. Лободи,
Пров. С. Лазо на пров. М. Костіна,
Пров. Чапаєва на пров.Я. Гальчевського.,
Пров. Моняка на пров. Затишний.
2) Доручити КП «Барське будинкоуправління» і КП « Бар-благоустрій» виготовити і розмістити
відповідні таблички і вказівники на багатоповерхових будинках.
3) Провести фінансування витрат на перейменування вулиць із загального фонду міського
бюджету.
4) КП “Бар-благоустрій» ,Будинкоуправлінню та архітектору міста провести інвентаризацію
пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок і демонтувати пам’ятки, пов’язані з
комуністичним режимом.
5) Виконавчому комітету міської ради здійснити реєстрацію нових назв вулиць і провулків згідно
чинного законодавства, рішення сесії про перейменування направити органам державної
влади і місцевого самоврядування та оприлюднити на офіційному сайті міської ради і в газеті
«Барчани».
6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації,
найменувань та нагород.
12.2.

Слухали: Про внесення змін до Статутів загальноосвітніх навчальних закладів міста Бара.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Бара, затвердженого
рішенням 47 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013 р., а саме пункт 1.2.
викласти в наступній редакції:
«1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Гагаріна, 15, тел. (04341) 2-41-97, 2-15-93.».
2) Внести зміни до Статуту навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 – гімназія» м. Бара, затвердженого рішенням 47 сесії Барської міської ради 6
скликання від 29.11.2013 р., а саме пункт 2 викласти в наступній редакції:
«2. Юридична адреса навчального закладу:
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, 13, тел. (04341) 2-32-55.».
3) Внести зміни до Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Бара, затвердженого
рішенням 47 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013 р., а саме пункт 1.2.
викласти в наступній редакції:
«1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, 5, тел. (04341) 2-22-70, офіційний
сайт: barzosh4.ucoz.ua.».
4) Зобов’язати директорів зазначених вище загальноосвітніх навчальних закладів міста Бар
Нестерука Леоніда Борисовича, Федика Сергія Михайловича та Савчука Миколу
Олександровича вжити усіх необхідних заходів для здійснення державної реєстрації змін до
Статутів, а також внести зміни до відомостей про засновника стосовно зміни адреси
засновника.
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Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин
та
охорони навколишнього природного середовища інформує голова комісії Мельник Г.А.
13.1.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах
оренди, земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ:
1).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- ,
в м. Бар по вул. ---.
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на умовах
постійного користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.
3).Рекомендувати оформити право власності (користування на умовах оренди, земельного
сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1) Гр. Білоус Надії Іванівні – площею 0,0911 га, кадастровий номер–0520210100:02:014:0088,
по вул. Грушевського, 59;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
2) Гр. Лемещук Тамарі Володимирівні
– площею 0,0401 га, кадастровий номер–
0520210100:01:107:0049, по вул. Петровського, 4;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
3) Гр. Богуцькому Олександру Станіславовичу, Богуцькому Євгену Станіславовичу – площею
0,0584 га, кадастровий номер–0520210100:01:039:0028, по вул. Чернишевського, 11;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
4) Гр. Богуцькому Олександру Станіславовичу – по вул. Дорошенка, 3:
- площею 0,0900 га, кадастровий номер–0520210100:01:123:0023, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
- площею 0,0336 га, кадастровий номер–0520210100:01:123:0024 для ведення
особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
5) Гр. Мисак Галині Антонівні
– площею 0,0352 га, кадастровий номер–
0520210100:01:007:0019, площею 0,0016 га, кадастровий номер–0520210100:01:007:0018,
площею 0,0068 га, кадастровий номер–0520210100:01:007:0017, площею 0,0029 га,
кадастровий номер–0520210100:01:007:0016, по вул. І.Богуна , 72, кв.3 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
6) Гр. Любавіній Юлії Валеріївні – площею 0,0054 га, кадастровий номер–
0520210100:01:058:0032,
та
площею
0,0210
га,
кадастровий
номер–
0520210100:01:058:0031, по вул. Жовтневої революції , 10-1 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
7) Гр. Прусакову Григорію Сергійовичу – площею 0,0264 га, кадастровий номер–
0520210100:01:058:0033, по вул. Жовтневої революції , 10 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
8) гр. Плеху Олегу Леонтійовичу - площею 0,0607 га, кадастровий номер–
0520210100:01:117:0022, по вул. І.Сірка , 59 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
9) Гр. Павленко Ользі Миколаївні
– площею 0,0695 га, кадастровий номер–
0520210100:01:059:0076, по вул. Володарського, 9;
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ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності на земельну ділянку площею 0,0695 га, кадастровий номер–
0520210100:01:059:0076, по вул. Володарського, 9 в м. Бар для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, якою на момент
продажу користувалась Лисенко Зоя Євгеніївна. Передати гр. Павленко Ользі Миколаївні
безкоштовно в приватну власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.
10) Гр. Сторожук Валентині Олександрівні – площею 0,0608 га, кадастровий номер–
0520210100:01:051:0019, по вул. Калініна , 5 Б;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
11) Гр. Бутовій Надії Іванівні - площею 0,0668 га, кадастровий номер–0520210100:01:095:0024,
по вул. С.Лазо, 37;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
12) Гр. Зайцю Володимиру Івановичу – площею 0,0284 га, кадастровий номер–
0520210100:01:004:0023,
та
площею
0,0044
га,
кадастровий
номер–
0520210100:01:004:0022, по вул. Медвецького 37 кв.1;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
13) Гр. Кітайчук Аліні Євгеніївні - площею 0,1000 га, кадастровий номер–
0520210100:01:074:0090, по вул. Марата, 64 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
14) Гр. Іконніковій Лідії Олександрівні – площею 0,0023 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0193, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, гараж 23;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності на земельну ділянку площею 0,0023 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0193, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, гараж 23 в м. Бар для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, якою на момент
продажу користувався Мельник Анатолій Семенович. Передати гр. Іконніковій Лідії
Олександрівні безкоштовно в приватну власність дану земельну ділянку за рахунок земель
житлової та громадської забудови міста.
15) Гр. Кузику Григорію Івановичу
- площею 0,0026 га, кадастровий номер –
0520210100:03:009:0030, по вул. М.Кривоноса, 62 А, бокс 16;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
16) Гр. Розінець Наталці Василівні
- площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:022:0194, по вул. М.Кривоноса 60 , бокс 1-А;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
17) Гр. Любарській Аллі Віталіївні
- площею 0,0057 га, кадастровий номер –
0520210100:01:055:0095, по вул. Гагаріна 1 А , гараж 1;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
18) Гр. Кужельовій Тетяні Іванівні - площею 0,0100 га, кадастровий номер –
0520210100:03:009:0026, по вул. М.Кривоноса , 60 , бокс 56 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
ВИРІШИЛИ: відмовити, внести зміни до технічної документації щодо площі земельної
ділянки .
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
19) Гр. Таран Світлані Леонідівні
- площею 0,1232 га, кадастровий номер –
0520210100:02:015:0023, вул.. Сагайдачного, 11 б;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
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20) Гр. Сторожуку Володимиру Яковичу - площею 0,1736 га, кадастровий номер –
0520210100:02:015:0020, вул. Н.Курченко, 1 Б;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
21) Проект землеустрою - Шевченко Ларисі Василівні - площею 0,3000 га в районі колишнього
хутора Котова ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
в користування на умовах земельного сервітуту
22) Лемешовій Галині Іванівні - площею 0,0150 га по вул. Данила Нечая , 31 А в м.Бар,
кадастровий номер – 0520210100:01:121:0023, для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди) на 3 роки з платою за користування земельною
ділянкою на умовах земельного сервітуту в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
в постійне користування
23) ОСББ «НАШ ДІМ 2 » - площею 0,2129 га по вул. Героїв Майдану 19 в м.Бар , кадастровий
номер – 0520210100:01:036:0034, для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку;
ВИСТУПИЛИ:
Начальник відділу АБЗВ Греськів В.Б. про те, що невирішене питання щодо права
загального користування тротуаром та підходом до аптеки, магазину , бібліотеки.
Депутат Кальман О.В. запропонував заяву зняти з розгляду для додаткового вивчення.
Депутат Бородкін С.О. висловив побоювання мешканців ,що земельна ділянка буде
надана міською радою для забудови підприємцям.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ : заяву зняти з розгляду на до вивчення , комісійно обстежити площу
земельної ділянки, звернутись до Асоціації членів ОСББ у м.Вінниця за роз ‘ясненнями з
даного питання.
13.2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для оформлення права власності (користування укладання договору
оренди, земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного
користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд:
1). Ткач Ользі Юхтимівні –по вул..М.Кривоноса, 55 : орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та
орієнтовною площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
2). Базалеєву Андрію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Наливайка 26 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
3). Підгаєць Валентині Володимирівні, Баланді Володимиру Вікторовичу – орієнтовною
площею 0,0600 га по вул. Заводській 28 в спільну сумісну власність ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
4). Гарнику Олександру Васильовичу- орієнтовною площею 0,1000 га по вул.Медвецького 85 А;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
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в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
5). Публічуку Володимиру Леонідовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса
60, ряд Д , гараж 2;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
6). Войцехівському Андрію Сергійовичу - орієнтовною площею 0,0078 га по вул. Мазепи Івана,
1 А , гараж 1;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Передати гр. Войцехівському Андрію Сергійовичу безкоштовно в приватну
власність земельну ділянку площею 0,0078 га по вул. Мазепи Івана, 1 А , гараж 1,
кадастровий номер 0520210100:03:006:0015, для індивідуального гаражного будівництва за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста, враховуючи договір дарування
гаража (технічна документація виготовлена попередніми користувачами земельної ділянки
та затверджена міською радою).
7). Гуменній Анастасії Євгеніївні - орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Гагаріна 21 , бокс 14;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Залишити без змін рішення 57 сесії Барської міської ради 6 скликання від
29.12.2014 р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Гуменній А.Є.».
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
8). Базай Вірі Явдокимівні – в районі аеродрому ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду , комісійно обстежити місце розташування земельної
ділянки.
9). Нікітову Олександру Володимировичу – в районі аеродрому ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду , комісійно обстежити місце розташування земельної
ділянки.
10). Сіньковській Галині Григорівні – в районі аеродрому ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду , комісійно обстежити місце розташування земельної
ділянки.
11). Кирилюк Юлії Сергіївні - орієнтовною площею 0,2000 га за територією УГГ та
господарських будівель КП «Бар-благоустрій» ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : відмовити, охоронна зона газового господарства .
12). Кирилюку Олександру Андрійовичу - орієнтовною площею 0,2000 га за територією УГГ та
господарських будівель КП «Бар-благоустрій» ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : відмовити, охоронна зона газового господарства .
13). Криворучко Галині Миколаївні - орієнтовною площею 0,0087 га по вул. Бони Сфорци, 60;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду , комісійно обстежити місце розташування земельної
ділянки.
14). Криворучку Сергію Леонідовичу орієнтовною площею 0,0040га по вул. Бони Сфорци, 60 ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду , комісійно обстежити місце розташування земельної
ділянки.
в постійне користування
24) ОСББ «РУБІН+» - орієнтовною площею 0,4000 га по пров. Коцюбинського, 10 в м.Бар для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1».
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в користування на умовах оренди
25) Підкуйко Тетяні Дмитрівні, громадянці Російської Федерації - площею 0,0300 га по
вул.Першотравнева, 16 в м.Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
13.3.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Сироту Віталія Володимировича - під № 271 (АТО);
2). Вакальчука Віктора Степановича - під № 272 (АТО);
3). Муржака Юрія Васильовича - під № 273 (АТО);
4). Юркова Олега Михайловича - під № 274 (АТО);
5). Гнатовської Нелі Олександрівни - під № 275 (багатодітна мати) ;
6). Зеленського Василя Васильовича - під № 276 (АТО);
7). Діденка Валерія Васильовича - під № 277 (АТО);
8). Рудого Віталія Олександровича - під № 278 (АТО);
9). Вовка Дениса Володимировича - під № 279 (АТО);
10). Обухова Володимира Михайловича - під № 280 (АТО);
11). Овчарова Вячеслава Вікторовича - під № 281 (АТО);
12). Шмирка Олександра Сергійовича - під № 282 (АТО);
13). Водзяновського Олександра Борисовича - під № 283 (АТО);
14). Шмирка Олексія Сергійовича - під № 284 (АТО);
15). Любарського Володимира Федоровича - під № 285 (АТО);
16). Котяся Євгена Валерійовича - під № 286 (АТО);
17). Гнатковського Івана Васильовича - під № 287 (АТО);
18). Ковалевського Юрія Костянтиновича - під № 288 (АТО);
19). Слісарчука Дмитра Анатолійовича - під № 289 (АТО);
20). Леська Олега Володимировича - під № 290 (АТО);
21). Веременка Миколу Володимировича - під № 291 (АТО);
22). Кадачігова Ігоря Васильовича - під № 292 (АТО);
для будівництва гаража
23). Федоренко Аллу Петрівну – під №583 (АТО);
24). Сироту Віталія Володимировича - під № 584 (АТО);
25). Юркова Олега Михайловича - під № 585 (АТО);
26). Рудого Віталія Олександровича - під № 586 (АТО).
27). Шмирка Олександра Сергійовича - під № 587 (АТО);
28). Шмирка Олексія Сергійовича - під № 588 (АТО);
29). Пальонка Олександра Віталійовича – під № 589 (АТО);
30). Квасюка Володимира Анатолійовича - під № 590 (АТО);
31). Макодзюбу Ігоря Юрійовича - під № 591 (АТО);
32). Мельника Віктора Петровича - під № 592 (АТО);
33). Леська Олега Володимировича - під № 593 (АТО).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.

13.4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок :
1). Ірхи Марії Степанівни - площею 0,0028 га, по вул. Р.Люксембург, в дворі будинку №21 для
будівництва гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Ірхі Марії Степанівні на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність орієнтовною
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площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург, в дворі будинку №21 в м.Бар для індивідуального
гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови.
2). Гончаруку Валерію Михайловичу - площею 0,0024 га, по вул. Р.Люксембург, в дворі будинку
№7 для будівництва гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гончаруку Валерію Михайловичу на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність орієнтовною
площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург, 7 А, гараж 8 в м.Бар для індивідуального
гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови.
3). Ракшуна Олега Вікторовича - по вул. Машинобудівників , 3 Б, гараж 7 для будівництва
гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Ракшуну Олегу Вікторовичу на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність орієнтовною
площею 0,0024 га по вул. Машинобудівників, 3 Б, гараж 7 в м.Бар для індивідуального
гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови.
4). Кицюка Миколи Денисовича - площею 0,0030 га, по вул. Калініна, на території Барського
ПБЛ, поряд з гаражем, який на момент смерті належав Бевзу Миколі, для будівництва
гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Кицюку Миколі Денисовичу у виділенні земельної ділянки на
території Барського ПБЛ в м.Бар для будівництва гаража, враховуючи те, що в даному місці
відсутня вільна земельна ділянка.
5). Мовчанюк Лілії Анатоліївни - площею 0,0070 га, по вул. Калініна , біля будинку №13 для
будівництва гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на додаткове вивчення, комісійно обстежити місце
розташування даної земельної ділянки;
6). Бемещук Олені Олександрівні – по вул. Територія цукрового заводу, 30 для городництва та
будівництва гаража;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на додаткове вивчення, комісійно обстежити місце
розташування даної земельної ділянки;
7). Буртному Анатолію Васильовичу – 0,1000 га по вул. Червоноармійській 19 кв.1 для
обслуговування будинку оператора ГРС Барського ЛВУМГ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Буртному Анатолію Васильовичу у виділенні земельної ділянки
по вул..Червоноармійська, 19 кв. 1 в м.Бар для обслуговування житлового будинку,
враховуючи те, що заявником не надані документи, що посвідчують право власності на
дане житло.
8). Тесовській Валентині Анатоліївні – в межах міста для ведення особистого селянського
господарства;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Тесовській Валентині Анатоліївні у виділенні земельної ділянки в
межах м.Бар для ведення особистого селянського господарства, враховуючи відсутність
вільних земельних ділянок з таким цільовим призначенням.
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9). Мудрейку Станіславу Федоровичу – в районі аеродрому для ведення особистого
селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Мудрейку Станіславу Федоровичу у виділенні земельної ділянки
в районі аеродрому в м.Бар для ведення особистого селянського господарства,
враховуючи відсутність вільних земельних ділянок з таким цільовим призначенням.
10). Заторській Інні Іванівні - по вул. Героїв Майдану, біля будинку №39 Г для ведення
особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на додаткове вивчення, комісійно обстежити місце
розташування даної земельної ділянки;
11). Заторській Інні Іванівні – площею 0,0048га по вул. Героїв Майдану, 14а для реконструкції
магазину «Ажур» з добудовою в оренду ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно»..
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на до вивчення.
12). Орищук Таїсі Володимирівні – в межах міста Бар (бажано вул..Р.Люксембург, біля будинку
№64) для встановлення тимчасової споруди ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Орищук Таїсі Володимирівні у виділенні земельної ділянки в
межах міста Бар (бажано вул..Р.Люксембург, біля будинку №64) для встановлення
тимчасової споруди, враховуючи засилля об’єктів торгівлі біля будинку №64 по
вул..Р.Люксембург та в зв’язку з необхідністю розроблення детального плану забудови
міста.
13). Холоду Юрію Юрійовичу – по вул.Героїв Майдану, напроти АЗС «ОККО» для
встановлення двох зблокованих тимчасових споруд ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Холоду Юрію Юрійовичу у виділенні земельної ділянки по
вул.Героїв Майдану, напроти АЗС «ОККО» для встановлення двох зблокованих тимчасових
споруд, враховуючи те, що Генеральним планом міста дана земельна ділянка не
передбачена для забудови та в зв’язку з необхідністю розроблення детального плану
забудови міста.
14).
НЗОГ "БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СПОРТИВНО- ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВО
СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ" – площею 2,8 га для організації та обладнання
навчального майданчика для початкового навчання водінню (автодрому) ;
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити НЗОГ "БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СПОРТИВНО- ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ
ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ" у виділенні земельної ділянки площею 2,8
га для організації та обладнання навчального майданчика для початкового навчання
водінню (автодрому).
13.5.

Слухали: заяву гр. Хмелюка В.А. про продовження терміну дії договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0015 га по вул. Соборна для провадження
комерційної діяльності (встановлення перевізного причепу для торгівлі м’ясо-ковбасними
виробами).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Хмелюку В.А. термін дії договору про встановлення земельного
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0015 га по вул. Соборна для провадження комерційної
діяльності (встановлення перевізного причепу для торгівлі м’ясо-ковбасними виробами) на 1
(один) рік з платою за користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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13.6.

Слухали: звернення ТОВ «ДІАДЕМА Д» про продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0613 га по вул. Бони Сфорци , 8 «г» для провадження комерційної
діяльності (обслуговування капітальної двоповерхової будівлі магазину ) терміном на 5 років.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ТОВ «ДІАДЕМА Д» термін дії договору оренди земельної ділянки
площею 0,0613 га по вул. Бони Сфорци , 8 «г» для провадження комерційної діяльності
(обслуговування капітальної двоповерхової будівлі магазину ) на 5 років зі ставкою орендної
плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.7.

Слухали: заяву ФОП Терлецької Галини Юліанівни про продовження терміну дії договору про
встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0040 га по вул.
Островського, 5 – Д для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Терлецькій Галині Юліанівні термін дії договору про
встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0040 га в м. Бар по вул.
Островського, 5 - Д в м.Бар на 1 рік для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди) з платою за користування земельною ділянкою на умовах земельного
сервітуту в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.8.

Слухали: заяву ФОП Палій Євдокії Самійлівни про продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Островського для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Палій Євдокії Самійлівні термін дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Островського на 1 рік для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.9.

Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0057 га по вул. Островського для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0057 га в м. Бар по вул. Островського на 1 рік для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.10. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки площею 0,0044 га по вул. Островського для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0044 га в м. Бар по вул. Островського на 1 рік для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.11. Слухали: заяву Хмелюка Валерія Андрійовича про дозвіл на розміщення тимчасової споруди з

продажу продуктів харчування (ковбасних виробів) по вул. Соборна , біля будинку №23.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Хмелюку Валерію Андрійовичу у наданні дозволу на розміщення
тимчасової споруди з продажу продуктів харчування (ковбасних виробів) по вул. Соборна ,
біля будинку №23, враховуючи те, що дана земельна ділянка призначена для встановлення
перевізного причепу для торгівлі м’ясо – ковбасними виробами.
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13.12. Слухали: заяву гр. Розінець Наталі Василівни про збільшення терміну дії договору оренди на

земельну ділянку площею 0,0018 га по вул. Р.Люксембург, 34 Б м.Бар для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 63 сесії Барської міської ради 6 скликання від
25.08.2015р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Розінець
Н.В. ».
13.13. Слухали: заяву гр. Захарчука Д.В. про внесення змін до рішення 45 (позачергової) сесії

Барської міської ради 5 скликання від 18.12.2009 р. «Про затвердження матеріалів
розташування земельної ділянки та виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Захарчуку Д.В.» , а саме щодо дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул..Героїв Майдану 90б для ведення особистого селянського господарства замість виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Захарчуку Дмитру Васильовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400
га по вул. Героїв Майдану , 90 Б для ведення особистого селянського господарства за рахунок
земель житлової та громадської забудови.
13.14. Слухали: заяву гр. Гордієнко Н.В. про дозвіл на приватизацію земельних ділянок для

обслуговування купленої нею квартири по вул..Героїв Чорнобиля , 8 кв.3 (4).
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.03.2013
р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр.гр. Мончука С.С., Мончук
Н.М..», а саме п.2.3 викласти в новій редакції :
«2. Передати гр. Гордієнко Ніні Василівні Іванівні безкоштовно в приватну власність дану
земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Рекомендувати гр. Гордієнко Ніні Василівні оформити право власності на дану земельну
ділянку в територіальному органі Державної реєстраційної служби.».

13.15. Слухали: заяву гр. Онипко Наталі Олександрівни

про дозвіл на виготовлення проекту
відведення щодо зміни цільового призначення орендованої земельної ділянки по вул.. Героїв
Майдану 53-а з «для комерційного призначення» на «для індивідуальної житлової забудови».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Онипко Наталі Олександрівні у наданні дозволу на виготовлення
проекту відведення щодо зміни цільового призначення орендованої земельної ділянки по вул..
Героїв Майдану 53-а в м.Бар з «для комерційного призначення» на «для індивідуальної
житлової забудови».

13.16. Слухали: звернення ТОВ «КОНВАЛІЯ» про внесення змін до технічної документації із

землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,0250 га по вул..Р.Люксембург, 34 в м.Бар, а
саме розподіл земельної ділянки на дві частини, в зв’язку з переплануванням та наданням
приміщенням двох окремих поштових адрес.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ТОВ «КОНВАЛІЯ» на внесення змін до технічної документації із
землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,0250 га по вул..Р.Люксембург, 34 в м.Бар, а
саме розподіл земельної ділянки на дві частини, в зв’язку з переплануванням та наданням
приміщенням двох окремих поштових адрес.
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13.17. Слухали: заяву Мазур В.О. про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 5

скликання від 20.07.2007р. «Про надання юридичної магазину «Ковчег» щодо зміни юридичної
адреси .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 5 скликання від
20.07.2007р. «Про надання юридичної магазину «Ковчег», а сама слова «по вул. Соборна, 24Б» замінити словами «по вул..Соборна, 24 Г ».

13.18. Слухали: заяву гр. Наталюка Ігоря Григоровича про надання в користування на умовах оренди

земельної ділянки площею 0,1590 га по вул. Героїв Майдану , 53 для обслуговування
нежитлового приміщення «Комплекс по обслуговуванню автотранспорту».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «24», проти – «0», утрималось - «2». Рішення додається .
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Наталюку Ігорю Григоровичу земельну ділянку площею 0,1090 га в м.
Бар по вул. Героїв Майдану, 53 в м.Бар, на умовах оренди терміном на 1 рік для
обслуговування нежитлового приміщення «Комплекс по обслуговуванню автотранспорту».
Встановити ставку орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

13.19. Слухали: заяву гр.гр. Войцехівського Сергія Сігізмундовича та Блащука Миколи Миколайовича

про розірвання договору оренди землі від 10.09.2015р. площею 0,0078 га по вул. Мазепи 1-А,
бокс №1 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва з Барською міською радою, в
зв’язку даруванням даного гаражу гр. Войцехівському А.С.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі від 10.09.2015р., зареєстрований Реєстраційною
службою Барського РУЮ Вінницької області 05.10.2015р. за №45098166, площею 0,0078 га по
вул. Мазепи Івана, 1 А, гараж 1 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва між
Барською міською радою та гр.гр. Войцехівським Сергієм Сігізмундовичем, Блащуком Миколою
Миколайовичем.
13.20. Слухали: заяву гр. Пащука Сергія Михайловича про виключення його зі списків громадян на

виділення земельної ділянки під житлову забудову.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Виключити гр. Пащука Сергія Михайловича зі списків громадян на виділення
земельної ділянки для будівництва жилого будинку з пільгової черги під № 186.
13.21. Слухали: заяву голови Товариства рибалок - любителів м. Бар

Севастьянова В.А. про
надання в безкоштовне користування ставу «Барський».
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Створити робочу групу з вивчення питання щодо можливості надання в
безкоштовне користування ставу «Барський» Товариству рибалок-любителів м.Бар.

13.22. СЛУХАЛИ: Про резервування земельної ділянки для виділення земельних ділянок громадянам

– учасникам антитерористичної операції на сході країни .
Депутат Нікітін С.С. зауважив, що спочатку необхідно якнайшвидше розробити Генеральний
план міста.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «25», проти – «0», утрималось - «1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Зарезервувати додатково земельну ділянку загальною орієнтовною площею 5,0 га
на території міста Бар, біля військової частини для виділення земельних ділянок громадянам –
учасникам антитерористичної операції на сході країни для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
13.23. Слухали: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо виготовлення ПКД для будівництва нового

кладовища
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисної документації на реконструкцію та розширення кладовища на території
м.Бар Вінницької області.
14.

СЛУХАЛИ: Про оптимізацію газети «Барчани»
Голосування проводиться окремо по пункту стосовно посади головного
редактора Редакції газети «Барчани».

редактора

СЛУХАЛИ: Про призначення на посаду
головного
редактора Редакції
«Барчани» Барської міської ради Ніколаєву-Дзямулич Дарію Володимирівну.
ГОЛОСУВАЛИ : за - «21», проти-«1», утрималось-«4».

газети

СЛУХАЛИ: Про скасування розпорядження міського голови №225-Р від 21.10.2015р. "Про
призначення Ніколаєвої-Дзямулич Д. В. на посаду головного редактора газети міської ради
"Барчани"".
ГОЛОСУВАЛИ : за - «2», проти-«21», утрималось-«3».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Любарський В.К. запропонував депутатам міської ради підписати поде кілька
примірників для малозабезпечених громадян.
СЛУХАЛИ: Про оптимізацію газети «Барчани» в цілому зі змінами .
ГОЛОСУВАЛИ : за - «24», проти-«0», утрималось-«2».
ВИРІШИЛИ:
1) Призначити на посаду головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської
міської ради Ніколаєву-Дзямулич Дарію Володимирівну.
2. Розповсюдження газети «Барчани» на території міста Бар здійснювати на платній основі
через мережі закладів поштового зв’язку і заклади торгівлі.
3. Вартість передплати газети «Барчани» на 2016 рік встановити в розмірі 9,00 грн. на місяць та
108,00 грн. на рік.
4. Вжити належних заходів щодо висвітлення на офіційному сайті Барської міської ради barcity.com.ua електронної версії газети «Барчани», а також відео-матеріалів, новин із життя міста,
роботи міської ради, підприємств, установ та організацій.
5. Затвердити штатний розклад і фінансовий план редакції газети «Барчани» на 2016 рік згідно
додатків № 1 та № 2 відповідно.
6. Доручити головному редактору та бухгалтеру газети «Барчани» розробити та подати на
розгляд міської ради пропозиції щодо вартості використання друкованих площ для розміщення
матеріалів на комерційних засадах (оголошення, реклама тощо).
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Барської міської ради
Подуфалова В.М.
15.

Різне
Депутат Трачук В.О. запропонував, щоб акти обстежень матеріально- побутових умов
громадян складали в міській раді , попросив виділити приміщення для таких цілей.
Депутат Хоменко В.В. про доцільність складання таких актів, щоб знати умови проживання
виборців.
Депутат Сторожук В.В. висловив незгоду з закріпленим за ним округом.
Депутат Михальчишена Т.Р. запропонувала , щоб акти обстеження складались працівниками
міської ради.
Депутат Подуфалов В.М. надав роз’яснення щодо повноважень депутатів міської ради ,
запропонував один раз на місяць поводити День депутата згідно розробленого графіка .
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Головуючий повідомив, що порядок денний 3 сесії вичерпаний, запитав щодо зауважень та пропозицій
стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 3 сесії міської ради 7 скликання від
04.12.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р.
Звучить Гімн України.

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар

І.А.Титаренко
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