Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства
Розміщено 13.10.-03.11.2017р.
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку дитячих майданчиків для реалізації цільової
Програми встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки, облаштування яких планується
у 2018 році.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити перелік дитячих майданчиків для реалізації цільової
Програми встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки, облаштування яких планується
у 2018 році, що додається.

2.

СЛУХАЛИ: звернення Громадського формування з охорони громадського порядку при
виконавчому комітеті Барської міської ради «Муніципальна охорона» про надання в оренду
приміщення для розміщення штабу формування «Муніципальна охорона».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати в оренду (відмовити в оренді) Громадському формуванню з охорони громадського
порядку при виконавчому комітеті Барської міської ради, частину нежитлового
приміщення площею ___ кв.м. в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 6 (на 3-му поверсі в будівлі
Барської міської ради) для розміщення штабу формування «Муніципальна охорона»,
строком на 2 роки 11 міс, зі сплатою орендної плати в розмірі 1 грн. в рік.
2) Відділу з юридичних питань міської ради укласти з Громадським формуванням з охорони
громадського порядку при виконавчому комітеті Барської міської ради «Муніципальна
охорона» на підставі даного рішення договір оренди зазначеного вище комунального
майна Барської міської ОТГ, а також договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг орендарю.

3.

СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію прибудов та сходів до всіх об’єктів господарювання на
земельних ділянках, що не належать власникам прибудов та сходів.

4.

СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію усіх рекламних засобів,
розміщених
на опорах
електричних мереж, зовнішнього освітлення та інших опорах з відміткою щодо законності їх
встановлення.

5.

СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію нежитлових приміщень, що перебувають в комунальній
власності ОТГ з відміткою про їх використання та проплатою за оренду.
Доповнено 22.11.2017р.

6.

СЛУХАЛИ: Про розгляд технічного завдання на капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул..Монастирській в м.Бар, розробленого КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на депутатське
звернення депутата Хоменко В.В.
Доповнено 27.11.2017р.

7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисних документацій по робочих проектах
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
7.1)Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Капітальний

ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського (від перехр. з вул. С. Руданського до
перехр. з вул. Дорошенка)», на суму 1 369 455 грн. (один мільйон триста шістдесят
дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень). Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на
проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства.
7.2)Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Дорошенка (від перехр. з вул. Чернишевського до
перехр. з вул. Героїв Майдану)в м. Бар, Вінницької області», на суму 1 182 994 грн. ( один
мільйон сто вісімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири гривні). Надати дозвіл КП
«Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного
законодавства.
7.3)Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Реконструкція
зовнішнього освітлення по вул. Л.Українки (від перехрестя з вул. М. Кривоноса до
перехрестя з вул. Ватутіна), вул.Ватутіна, вул. Довженка, пров. Довженка, вул. Садова,
вул. Визволителів, вул.Герасимчука, вул. Мазепи, вул.Палія, вул. Л.Ратушної, вул.
В.Порика, вул.Черняховського, вул.Виговського, вул.Європейська в м.Бар, Барського
району, Вінницької області», на суму 792 332 грн. (сімсот дев’яносто дві тисячі триста
тридцять дві гривні). Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних
робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства.
Доповнено 04.12.2017р.
8.

СЛУХАЛИ: Про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами за ФОП
Тарапатою Н. В.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Встановити пріоритет на розміщення рекламного засобу – виносної конструкції – щита
розміром 0,90*0,65 м за ФОП Тарапатою Ніною Василівною згідно наданої ескізної
пропозиції терміном на 3 місяці за адресою м.Бар, вул. Святого Миколая, 5А, біля
магазину «СКОРБОТА».
2) ФОП Тарапатій Н. В. погодити розміщення рекламного засобу та укласти договір з
Барською міською радою про тимчасове користування місцем розташування рекламного
засобу (пріоритету) на період до моменту остаточного оформлення дозволу на розміщення
зовнішньої реклами, але не більше ніж на 3 місяці.

9.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП «Телебарінфо»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати ПП «Телебарінфо» дозволи на розміщення рекламних щитів терміном на п’ять
років:
- розміром 3х6м в м.Бар по вул. Героїв Майдану, при виїзді на Вінницю;
- розміром 3х6м в м. Бар по вул. Буняковського, біля магазину «Манго»;
- розміром 3х6м в м. Бар по вул. Каштановій, біля типографії;
- розміром 3х6м в м. Бар по вул. Героїв Майдану, територія ЗОШ №4;
- розміром 3х6м в м. Бар на майдані Св. Миколая, біля бібліотеки;
- розміром 3х6м в м. Бар по вул. Комарова, біля будинку №6/23.
2) Оформити два примірники дозволу за формою згідно додатку 3 Положення про порядок
розміщення зовнішньої реклами в м. Бар, затвердженим рішенням 8 сесії Барської міської
ради 7 скликання від 18.04.2016р.
3) ПП «Телебарінфо» укласти в місячний строк з Барською міською радою договори про
надання у користування місць для розміщення рекламних засобів.
4) ПП «Телебарінфо» проводити періодичний огляд (два рази на рік – весною і восени)
конструкцій біг-бордів і поточно в залежності від конкретних умов.

10.

СЛУХАЛИ: Депутатське звернення депутата міської ради Медвецького А.А. (усне) про
поточний ремонт тротуар в м. Бар по вул..Соборній, біля магазину «МІСТО».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт
частини тротуару по вул. Соборна на ділянці від магазину «МІСТО» до перехрестя з вул.
Гагаріна в м. Бар.

11.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договорів з виконання робіт по поточному
ремонту покриття території виїзної торгівлі по вул.. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл міському голові на укладення договорів з виконання
робіт по поточному ремонту покриття території виїзної торгівлі по вул.. Галицьких вояків,
7/2 в м.Бар між Барською міською радою та Філією «Жмеринський райавтодор» ДП
«Вінницький облавтодор», ТОВ « Леон-Ш», з дотриманням норм Закону України «Про
публічні закупівлі», в порядку виключення без урахування вимог, встановлених рішенням 12
сесії Барської міської ради 8 скликання від 22.08.2017 р. «Про розгляд звернення групи
депутатів щодо впровадження процедури електронних закупівель в Барській міській раді.

12.

СЛУХАЛИ: звернення Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна по вул.. Героїв Майдану,6
в м. Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 01.07.2008 р., укладеного з
Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, а саме - кімнат № 43,
44, 45 загальною площею 50,74 м² на ІІ поверсі буд. № 6 по вул. Героїв Майдану в м. Бар
терміном на 2 роки 11 місяців, на тих самих умовах, для розміщення Барської державної
нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.
2) Відділу з юридичних питань Барської міської ради укласти з Головним територіальним
управлінням юстиції у Вінницькій області на підставі даного рішення додаткову угоду
зазначеного вище комунального майна територіальної громади Барської міської об’єднаної
територіальної громади, а також договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

13.

СЛУХАЛИ: звернення голови Барської районної Спілки ветеранів війни в Афганістані
(воїнів-інтернаціоналістів) про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна
по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 01.04.2015 р., укладеного з
Барською районною Спілкою ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) для
розміщення офісу, а саме - нежитлового приміщення в ЗОШ І-ІІІ ст. №4 площею 17,17
кв.м в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 3 терміном на 2 роки 11 місяців зі ставкою орендної
плати 2 грн./ кв.м в місяць.
2) Відділу з юридичних питань Барської міської ради укласти з Барською районною Спілкою
ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) на підставі даного рішення
додаткову угоду зазначеного вище комунального майна територіальної громади Барської
міської об’єднаної територіальної громади, а також договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг орендарю.

14.

СЛУХАЛИ: звернення ФОП Гончарука Олександра Дмитровича про надання в оренду
нерухомого майна комунальної власності, а саме кімнати, що знаходиться за адресою: м. Бар,
вул. Героїв Майдану, 6, площею 19,94 м2 (ІІІ поверх) для розміщення офісу.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Апарату Барської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення
конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності, а саме кімнати, що
знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6 (на ІІІ поверсі) , площею 19,94 м 2,
строком на 2 роки 11 місяців (в т.ч. виготовлення незалежної (експертної) грошової оцінки).

2) Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить
до комунальної власності, опублікувати в газеті „Барчани” та оприлюднити на офіційній
сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
3) Для проведення конкурсу на право оренди зазначеного приміщення створити комісію у
складі:
Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Гвоздяр Ю.В.
Секретар комісії – спеціаліст І категорії (юрисконсульт) відділу з юридичних питань
Переверзєва Т.В.
Члени комісії: - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Логінова Л.Г.;
- начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
- начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Подельнюк О.М.
15.

СЛУХАЛИ: Про встановлення дорожніх знаків, облаштування пішохідного переходу та
засобів примусового зниження швидкості руху транспортних засобів «Лежачий поліцейський» в
м.Бар по вул.Героїв Майдану, 44.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на встановлення дорожніх
знаків, облаштування пішохідного переходу та засобів примусового зниження швидкості руху
транспортних засобів «Лежачий поліцейський» в м.Бар по вул.Героїв Майдану, 44, навпроти
приміщення початкових класів Барського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-гімназія, що є місцем з
підвищеним ризиком дорожнього травматизму.

