УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
36 сесія

8 скликання

05.02.2019р.

Початок другої частини пленарного засідання - 09 год. 10 хв.
Закінчення пленарного засідання – 12 год. 40 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов
В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Кальман О.В., Колос А.О., Мірчук С.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники комунальних підприємств, закладів, навчальних закладів, голова РДА Саволюк В.В., жителі
міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий оголосив про продовження пленарного засідання 36 сесії Барської міської ради 8
скликання.
Секретар пленарного засідання 36 сесії Барської міської ради 8 скликання Педос Ганна Василівна та
лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняли свої робочі місця.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування
Питання постійної комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.
7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 2018 рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ:
- виконання бюджету за 2018 рік по доходах в сумі 112 191 101,81 грн., у тому числі доходи
загального фонду бюджету Барської міської ОТГ в сумі 108 771 022,48 грн., та доходи спеціального
фонду міського бюджету у сумі 3 420 079,33 грн.;
- виконання бюджету за 2018 рік по видатках у сумі 112 388 254,84 грн., у тому числі видатки
загального фонду бюджету Барської міської ОТГ – у сумі 101 194 453,11 грн. та видатки спеціального
фонду міського бюджету у сумі 11 193 801,73 грн.
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8.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 34 сесії Барської міської ради 8
скликання від 18.12.2018 р., згідно додатку до рішення.

8.2.

СЛУХАЛИ:Про затвердження програми благодійної організації благодійного фонду «ДоброБар»
«Разом переможемо!» на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму благодійної організації благодійного фонду «ДоброБар» «Разом
переможемо!» на 2019 рік.

8.3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі)
Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр., що додається.
2) Затвердити Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської
міської об’єднаної територіальної громади, що додається.
3) У процесі виконання бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів Програми у
межах фінансових можливостей.

9.

Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік».

9.1. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 84 320,00 грн. для придбання батерей
опалення для заміни в системі опалення в ДНЗ №8.
Депутат Медвецький А.А.: Хто складав кошторис на придбання батерей опалення для заміни в
системі опалення в ДНЗ №8?
Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. сказала, що розрахунок робився від потреби кількості і
множився на середню ціну з інтернету.
Головуючий сказав, що закупівля буде проводитись через систему електронних закупівель
«ProZorro» і зекономлені кошти будуть повернуті в бюджет .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М.,
Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти – «0», утримались – «9» (Венгловський М.К.,
Гуршал І.Й., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Медвецький А.А., Поляк С.В., Трачук В.О.,
Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
9.2. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 75 000,00 грн. на реконструкцію внутрішньої вбиральні в основному корпусі
навчального корпусу Барського ліцею №2.
Директор лицею №2 розповів про проблему, яка виникла з вбиральнею у ліцеї.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
75 000,00 грн. на реконструкцію внутрішньої вбиральні в основному корпусі навчального корпусу
Барського ліцею №2.
9.3. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 50 000,00 грн. на ремонт системи опалення та встановлення додаткових
потужних насосів в теплопункти Барського ліцею №2.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М.,
Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос
Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти
– «0», утримались – «5» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
50 000,00 грн. на ремонт системи опалення та встановлення додаткових потужних насосів в
теплопункти Барського ліцею №2.
9.4. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 200 000,00 грн. на поточний ремонт приміщення початкової школи під навчальні
та класні приміщення Барського ліцею №2.
Головуючий розповів про необхідність проведення ремонту приміщень і перевести в нього
навчальний клас, а звільнене приміщення підготувати для інклюзії , на що є проект і можливість
залучити 500 тис.грн державних коштів для створення ресурсної кімнати для навчання дітей з
особливими потребами.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «14» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «8» (Венгловський М.К.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
200 000,00 грн. на поточний ремонт приміщення початкової школи під навчальні та класні приміщення
Барського ліцею №2.
9.5.

СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 011392 «Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 20 000,00 грн. на БО БФ «ДОБРОБАР» для придбання паливних-мастильних
матеріалів для відправки гуманітарної допомоги військовослужбовцям у зоні проведення бойових дій
на сході України.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Поляк С.В., Трачук В.О.), проти – «1» (Гуменюк І.В.),
утримались – «11» (Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л.,
Мельник Н.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Рішення не прийнято.
9.6.

СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
КЕКВ 2620 ««Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до обласного
бюджету в сумі 100 000,00 грн. на фінансування Регіональної програми «Власний дім».
Депутат Маршук М.К.: Для кого ця програма діє?
Депутат Гуменюк І.В. відповіла, що для всіх.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «7» (Гуменюк І.В., Ковальов М.Т.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л.,
Подуфалов В.М., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «6» ( Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Мельник Н.В., Поляк С.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утримались – «9» (Венгловський М.К.,
Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маршук М.К., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.

9.7. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 26 000,00 грн. на оплату залишку виконаних робіт по поточному ремонту
елеватора та системи опалення в будинку №68 по вул. Каштанова в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
в сумі 26 000,00 грн. на оплату залишку виконаних робіт по поточному ремонту елеватора та системи
опалення в будинку №68 по вул. Каштанова в м.Бар.
9.8. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 58 000,00 грн. для оплати робіт з демонтажу, відновлювальних робіт та
електротоварів в асортименті для монтажу електроліній та світильників зовнішнього освітлення по
вул. пров. Коцюбинського, частини вул. Галицьких вояків, Ф.Вітомського, А.Малишка в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
в сумі 58 000,00 грн. для оплати робіт з демонтажу, відновлювальних робіт та електротоварів в
асортименті для монтажу електроліній та світильників зовнішнього освітлення по вул. пров.
Коцюбинського, частини вул. Галицьких вояків, Ф.Вітомського, А.Малишка в м.Бар.
9.9. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 115 000,00 грн. (для придбання стільців в актову залу Барської ЗОШ
І-ІІІ ст..ЗОШ №1 – 90000,00 грн., для придбання парт та стільців в кабінет математики Барського
ліцею №2 – 25000,00 грн.).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
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школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 115 000,00 грн. (для придбання стільців в актову залу Барської ЗОШ І-ІІІ ст..ЗОШ №1
– 90000,00 грн., для придбання парт та стільців в кабінет математики Барського ліцею №2 – 25000,00
грн.).
9.10. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 50 000,00 грн. на поточний ремонт в приміщені Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М., Ковальов М.Т., Маковецький С.Г.,
Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,Хоменко В.В., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти – «1» ( Трачук В.О.), утримались – «9» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й.,
Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю.,
Поляк С.В.). Рішення не прийнято.
9.11. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до обласного бюджету
в сумі 20 000,00 грн. на матеріальне заохочення медичного працівника для Барської громадської
районної територіальної первинної організації Українського товариства сліпих.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» до обласного бюджету в сумі 20
000,00 грн. на матеріальне заохочення медичного працівника для Барської громадської районної
територіальної первинної організації Українського товариства сліпих.
9.12. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по КВУ ВКГ «Барводоканал» в сумі 60 000,00 грн. на придбання матеріалів
по ремонту каналізаційних мереж по вул.Б.Хмельницького.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КВУ ВКГ «Барводоканал» в сумі 60 000,00 грн. на придбання матеріалів по ремонту
каналізаційних мереж по вул.Б.Хмельницького.
9.13. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 63 695,00 грн. на відшкодування витрат на матеріали та послуги,
використані при святковому оформлені площі Святого Миколая до Новорічних та Різдвяних свят.
Депутат Медвецький А.А. запитав у начальника КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» Калашніка В.П. згідно
чого були потрачені кошти.
Калашнік В.П. сказав, що згідно усного розпорядження міського голови.
Головуючий розповів, що рішення приймалось на оргкомітеті , членом якого був Калашнік В.П.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «7» (Капиця В.М., Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л.,
Подуфалов В.М., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «3» ( Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Хом’як О.М.), утримались – «12» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Лещенко О.М.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Поляк С.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О.). Рішення не прийнято.
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9.14. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» в сумі 12 156,00 грн. на проведення робіт з кронування дерев /в Барському ДНЗ
№7-1464,00 грн., В Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 – 10692,00 грн./.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій»
в сумі 12 156,00 грн. на проведення робіт з кронування дерев /в Барському ДНЗ №7-1464,00 грн., В
Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 – 10692,00 грн./.
9.15. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 43 275,00 грн.
на КНП «Барський районний МЦПМСД» /для утримання 1 ст. медичного працівника на ФАП
с.Антонівка/ на І півріччя 2019 року.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «2» (Маршук М.К., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 43 275,00 грн. на КНП
«Барський районний МЦПМСД» /для утримання 1 ст. медичного працівника на ФАП с.Антонівка/ на І
півріччя 2019 року.
9.16. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ : За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 242 000,00 грн.
на КНП «Барська центральна районна лікарня» /на медикаменти -100 000,00 грн., на харчування –
100 000,00 грн., на придбання та виконання монтажу нової кисневої розподільчої рампи КСС-2 -42
000,00 грн./.
Депутат Маршук М.К. : Кому призначені ці медикаменти?
Депутат Лещенко О.М. відповіла, що хворим на першу допомогу, при поступленні.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 242 000,00 грн. на КНП
«Барська центральна районна лікарня» /на медикаменти -100 000,00 грн., на харчування – 100 000,00
грн., на придбання та виконання монтажу нової кисневої розподільчої рампи КСС-2 -42 000,00 грн./.
9.17. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ : За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки по КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 56 726,35 грн. на сплату заборгованості з
податків до Пенсійного фонду України (по пільговій пенсії) по КП «Бартеплокомуненерго», яке
перебуває в стадії ліквідації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки по КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 56 726,35 грн. на сплату заборгованості з податків до Пенсійного
фонду України (по пільговій пенсії) по КП «Бартеплокомуненерго», яке перебуває в стадії ліквідації.
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9.18. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) інших об’єктів» в сумі 50 000,00 грн. на
виготовлення ПКД на «Будівництво спортивної зали школи на пришкільній території» Барської ЗОШ
І-ІІІ ст.. №4.
Депутат Медвецький А.А. запитав у директора ЗОШ чи вивчав той можливість будівництва цього
об’єкту, адже зі слів Медвецього А.А. , вартість може бути 3-5 млн. грн.., таких коштів в ОТГ немає, і
чи є на території ЗОШ місце для будівництва спортивної зали.
Директор Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 відповів, що є місце і він буде писати грандовий поект. Також
сказав, що зараз є сучасні конструкції, які значно дешевші традиційних (класичних).
Депутат Мандрика М.І. сказав, що потрібно спочатку надати дозвіл на збір вихідних даних.
Депутат Маршук М.К. запитав у голови Барської РДА щодо суми коштів потрачених на ремонт
спортивної школи.
Голова Барської РДА Саволюк В.В. відповів, що 6 млн.грн. з державного бюджету і 3 млн.грн. з
міського.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала доповнити рішення і нададати дозвіл на збір вихідних данних.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «14» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М.,
Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «8»
(Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Поляк С.В. , Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ:
1) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік, збільшити
видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання ) інших об’єктів» в сумі 50 000,00 грн. на виготовлення ПКД
на «Будівництво спортивної зали школи на пришкільній території» Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №4.
2) Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо будівництва спортивної зали на пришкільній території Барської ЗОШ І-ІІІ
ступеню №4 по вул. Героїв Майдану, 5 в м. Бар Вінницької обл.».
9.19. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 199 930,00
грн. для придбання обладнання для спортивної зали школи для КУ Барська районна ДЮСШ «Колос».
Директор КУ Барська районна ДЮСШ «Колос» Голодюк О.Л. розповів, що це кошти на
обладнання головної спортивної зали, де в борг розмістили різне обладнання і якщо не
розрахуватись, то обладнання буде знято, цього не можна допустити. Після реконструкції школи різко
збільшилась кількість дітей , що відвідують школу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Ковальов
М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В.,
Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались– «4»(Мандра В.В., Мандрика М.І., Педос Г.В., Поляк С.В.).
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 199 930,00 грн. для
придбання обладнання для спортивної зали школи для КУ Барська районна ДЮСШ «Колос».
9.20. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на КНП
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«Барська центральна районна лікарня» в сумі 48 300,00 грн./на придбання електрокардіографа – 28
300,00 грн., на придбання ношів для санітарного автотранспорту – 20 000,00 грн../
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на КНП «Барська центральна
районна лікарня» в сумі 48 300,00 грн./на придбання електрокардіографа – 28 300,00 грн., на
придбання ношів для санітарного автотранспорту – 20 000,00 грн../
9.21. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної
у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 50 000,00 грн. для придбання
комп’ютерної та офісної техніки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Гуменюк І.В.,
Капиця В.М.,
Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «3» (Мандрика М.І., Медвецький А.А.,
Трачук В.О.), утримались– «6» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й.,
Мандра В.В., Маршук М.К.,
Педос Г.В., Поляк С.В.). Рішення не прийнято.
9.22. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 300 000,00 грн. по капітальному
ремонту покриття території шкільного подвір’я Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1.
Депутат Медвецький А.А. запитав: на підставі чого проводились роботи , чи був технічний нагляд за
виконанням робіт.
Головуючий сказав, що ми за ці кошти декларативно проголосували в минулому році.
Депутат Мандра В.В. сказав, що більше 200 тис.грн. потрібно робити ПКД.
Начальник УДКСУ у Барському районі Каськун Л.Л. сказала, що якщо це капітальне будівництво,
то потрібно виготовити ПКД і зробити декларацію на початок будівництва.
Депутат Маковецький С.Г. сказав, що ми обіцяли виділити кошти і людина повірила, зробила
вчасно і якісно роботи.
Депутат Маршук М.К. запропонував питання зняти з розгляду, так як наразі є депутатський запит на
інформацію .
Депутат Олійник Р.Ю. запропонував зняти питання на додаткове вивчення.
Головуючий виносить на голосування проект рішення з доповненням щодо затвердження
ПКД по даному об’єкту.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «9» (Гуменюк І.В., Ковальов М.Т., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «4» (Гуршал І.Й.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Трачук В.О.), утримались– «9» (Венгловський М.К., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Хом’як О.М.).
Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропопозію: зняти питання на додаткове вивчення та
доопрацювати документацію .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти на додаткове вивчення та доопрацювати документацію .
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9.23. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 10 000,00 грн.
на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт підпірної стінки дороги по вул.Довбуша та вул.Стельмаха,
вздовж садиби №19 по вул. Новолинника в м.Бар, Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 10 000,00 грн. на
виготовлення ПКД «Капітальний ремонт підпірної стінки дороги по вул.Довбуша та вул.Стельмаха,
вздовж садиби №19 по вул. Новолинника в м.Бар, Вінницької області».
Вийшла депутат Гуршал І.Й.
В роботі сесії взяли участь: – 20
депутатів та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Колос А.О., Мірчук С.В., Пужаліна Г.В.,
Теплов А.А.
9.24. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по БКВУВКГ «Барводоканал» в сумі 350 000,00 грн. на придбання асінезаторської
машини .
Депутат Маршук М.К.: Чому просили 1200 тис.грн. , а виділяємо лише 350 тис.грн.?
Начальник Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаш В.І. надав роз’яснення щодо
необхідності цієї машини.
Депутат Медвецький А.А. пояснив, що це питання розглядалось на комісії з архітектури,
будівництва та житлового-комунального господарства і це рекомендація комісії виділити кошти на
машину, що була у вжитку – 350 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
БКВУВКГ «Барводоканал» в сумі 350 000,00 грн. на придбання асінезаторської машини .
9.25. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік, збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 500 000,00 грн. на
реконструкцію системи опалення, внутрішнього водопостачання та водовідведення Барської ЗОШ І-ІІІ
ст.. №1 по вул.Гагаріна, 15 в м.Бар.
Депутат Медвецький А.А. : На підставі чого виділяються кошти і де ПКД?
Директор школи сказав , що потрібно ремонт почати в червні, а до того придбати матеріали.
Депутат Хоменко В.В. сказав, що депутати мають бачити , що потрібно зробити і в якому обсязі.
Депутат Медвецький А.А. : Хто запропонував виділити суму 500 тис.грн. ?
Депутат Гуменюк І.В. сказала, що запропонувала вона, щоб в червні можна було розпочати роботи.
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Проект рішення виноситься наголосування з доповненням «Видатки встановити на травень
місяць» .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік, збільшити
видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку) По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ
3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 500 000,00 грн. на реконструкцію
системи опалення, внутрішнього водопостачання та водовідведення Барської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 по
вул.Гагаріна, 15 в м.Бар.
2) Видатки встановити на травень 2019р.
9.26. СЛУХАЛИ : Про надання субвенції за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався
станом на 01.01.2019 рік з бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади до
державного бюджету в сумі 100 000,00 грн.
Депутат Маршук М. К.: На що потратять кошти в поліції?
Депутат Гуменюк І.В. відповіла , що на паливно-мастильні матеріали згідно затвердженої програми.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік з бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади до державного
бюджету в сумі 100 000,00 грн.:
1) По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн. для
Жмеринського міжрайонного відділу УСБУ у Вінницькій області на виконання заходів
передбачених комплексною правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста
Бар».
2) На КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» для Барського відділення
Жмеринського відділку поліції ГУНП у Вінницькій області на виконання заходів передбачених
комплексною правоохоронною програмою на 2016-2020 роки «Безпека міста Бар» в сумі
50 000,00 грн.
3) По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 25000,00 грн. для 15 ДПРЧ 2
ДПРЗ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на придбання
спеціального (бойового) та робочого (літнього, зимового) одягу для захисту пожежних під час
гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій під «Програму поліпшення техногенної та
пожежної безпеки м.Бар та об’єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу
пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки».
Голова РДА Саволюк В.В. звернувся за допомогою в утриманні ЦНАП в частині виготовлення
закордонних і внутрішніх паспортів.
Гуменюк І.В. пропонує внести до порядку денного питання
- Про розгляд депутатського звернення депутат Мандрики М.І. щодо виділення коштів КНП «Барська
центральна районна лікарня» в сумі 28 000,00 грн. на придбання насосу для свердловини.
- Про надання субвенції до державного бюджету в сумі 32 000,00 грн. для відділу адміністративних
послуг Барської РДА на оплату за захищений канал зв’язку послуги з виготовлення закордонних та
внутрішніх паспортів за зверненням голови РДА Саволюка В.В. .
- Про виділення коштів в сумі 26000 грн. КП «Бар-благоустрій» на придбання матеріалів для
облаштування місць для виїзної торгівлі по вул.Галицьких вояків в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Дані питання включити до порядку денного.
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9.27. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення депутат Мандрики М.І. щодо виділення коштів КНП
«Барська центральна районна лікарня» в сумі 28 000,00 грн. на придбання насосу для свердловини
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік,
збільшити видатки cпеціального фонду, як кошти передані з загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на КНП «Барська центральна
районна лікарня» в сумі 28 000,00 грн. на придбання насосу для свердловини..
9.28. СЛУХАЛИ: Про надання субвенції до державного бюджету в сумі 32 000,00 грн. для відділу
адміністративних послуг Барської РДА на оплату за захищений канал зв’язку послуги з виготовлення
закордонних та внутрішніх паспортів за зверненням голови РДА Саволюка В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати субвенцію за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом
на 01.01.2019 рік з бюджету Барської міської об’єднаної територіальної громади до державного
бюджету по КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 32 000,00 грн. для відділу
адміністративних послуг Барської РДА на оплату за захищений канал зв’язку послуги з виготовлення
закордонних та внутрішніх паспортів.
9.29. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів в сумі 26000 грн. КП «Бар-благоустрій» на придбання матеріалів
для облаштування місць для виїзної торгівлі по вул.Галицьких вояків в м.Бар.
Депутат Медвецький А.А.: На підставі чого ми виділяємо ці кошти?
Начальник КП «Бар-благоустрій» Калашнік В.П. сказав, що на підприємстві не було коштів, щоб
за вказівкою міського голови придбати матеріали для облаштування місць для виїзної торгівлі ,
заручились підтримкою міського головиі отримали матеріали у підприємця без оплати.
Головуючий розповів, що це було термінове питання з упорядкування виїзної/виносної торгівлі на
вулицях міста.
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. розповів, що рішення з облаштування виїної/виносної
торгівлі на території колишньої котельні приймалось сесією і частково виділялись кошти, яких не
вистачало.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Капиця В.М., Ковальов М.Т.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «1» (Медвецький А.А.).
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 26 000,00 грн. на оплату матеріалів по облаштуванню місць на території для
виїзної торгівлі по вул.Галицьких вояків.
Вийшли депутати Капиця В.М., Маковецький С.Г., Мельник Н.В., Хом’як О.М.
В роботі сесії взяли участь: – 16 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Колос А.О., Маковецький С.Г.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Хом’як О.М.
9.30. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Перенести видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 638000,00 грн. з листопада та грудня на лютий місяць
поточного року на придбання контейнерів об’ємом 1,1 куб.м. /для закладів освіти – 16 шт. 88000,00
грн., для міста – 100 шт. 550000,00 грн. /.
11

Депутат Лещенко О.М. : Чи заплановані тут контейнери для лікарні?
Начальник КП «Бар-благоустрій» Калашнік В.П. сказав, що ні. Лікарні потрібно або самим
придбати контейнери, або добавити кошти і КП «Бар-благоустрій» придбає для них.
Депутат Мандрика М.І.: Що означає перенесення коштів? І чому кошти не виділяємо, а переносимо?
Калашнік В.П. розповів про переваги євро контейнерів, про значну фінансову економію, Гроші
повернуться без додаткового виділення.
Мандрика М.І. сказав, що по околицях міста євро контейнери недоцільні , так як там немає об
лаштованих майданчиків. Запропонував те, що стосується шкіл і лікарні залишити , а щодо
приватного сектору – зняти з розгляду.
Калашнік В.П. сказав, що майданчиків не потрібно , достатньо облаштувати вузьку платформу .
Вказав на переваги пластикових контейнерів .
Голова Барської РДА Саволюк В.В. : Чи готовий КП «Бар-благоустрій» обслуговувати сільські
громади , принаймні ті, що по перспективному плану відійшли до Барської міської ОТГ?
Головуючий відповів, що це питання буде вивчатись і обов’язково вирішуватись.
Саволюк В.В. звернувся , щоб на наступну сесію включили питання про обслуговування
КП «Барблагоустрій» сіл, що по перспективному плану входять до Барської міської ОТГ.
Гуменюк І.В. запропонувала перенести кошти на придбання контейнерів для закладів освіти - 88000
грн. і лікарні -25 тис.грн. з наступним відновленням коштів, а решту зняти з розгляду або виділяти
кошти окремо.
Головуючий виносить на голосування проект рішення у редакції апарату міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» (Гуменюк І.В., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Трачук В.О.), проти – «3»
(Венгловський М.К., Мандрика М.І., Цицюрський А.А.), утримались– «10» (Ковальов М.Т., Лещенко
О.М., Мандра В.В., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Романяк Л.Г., Хоменко В.В.). Рішення не прийнято.
Вийшов депутат Маршук М.К.
В роботі сесії взяли участь: – 15 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Колос А.О., Маковецький С.Г.,
Маршук М.К., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Хом’як О.М.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо зняття з розгляду даного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду.
Вийшов депутат Трачук В.О.
В роботі сесії взяли участь: – 14 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Колос А.О., Маковецький С.Г.,
Маршук М.К., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Трачук В.О., Хом’як О.М.
9.31. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» перенести видатки в
сумі 7410,00 грн. з об’єкта «Виготовлення ПКД та капітальний ремонт вул.Каштанова м.Бар
Вінницької області» на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чернишевського (від перехр. з
вул.С.Руданського до перехрестя з вул.Дорошенка) в м.Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» перенести видатки в сумі 7410,00
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грн. з об’єкта «Виготовлення ПКД та капітальний ремонт вул.Каштанова м.Бар Вінницької області» на
«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чернишевського (від перехр. з вул.С.Руданського до
перехрестя з вул.Дорошенка) в м.Бар Вінницької області».
9.32. СЛУХАЛИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Перенести видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» по КНУ «Барська центральна районна лікарня» перенести видатки в сумі 174000,00 грн. з
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для придбання обладнання і
предметів дострокового користування (придбання комп’ютерів в комплекті та принтерів для
використання мережі передачі даних до центрального компоненту e-Health)/.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Перенести видатки по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КНУ
«Барська центральна районна лікарня» перенести видатки в сумі 174000,00 грн. з КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» для придбання обладнання і предметів
дострокового користування (придбання комп’ютерів в комплекті та принтерів для використання
мережі передачі даних до центрального компоненту e-Health)/.
9.33. СЛУХАЛИ: Про затвердити розпоряджень міського голови щодо внесення змін до бюджету Барської
міської ОТГ на 2019 рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження:
1) № 192 від 20 грудня 2018р.
1. Зняти видатки по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 98910,00 грн., а саме з жовтня – 26320,00 грн., з листопада –
42590,00 грн., та з грудня – 30000,00 грн. та направити на КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» по:
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 17900,00 грн. на грудень місяць;
КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 26320,00 грн. на жовтень місяць,
42590,00 грн. на листопад та 9550,00 грн. на грудень;
КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі
2400,00 грн. на грудень місяць;
КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів» в сумі 150,00 грн. на грудень місяць.
2. Зняти видатки по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» з грудня місяця в сумі 15895,00 грн. та направити на КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» на відповідний місяць;
3. Зняти видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2230
«Продукти харчування» з грудня місяця в сумі 5697,00 грн. та направити на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на відповідний місяць.
2) № 193 від 20 грудня 2018р.
1. Зняти видатки по КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» з КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) по КП «Бар-благоустрій», як кошти передані із загального фонду
до спеціального фонду, в сумі 55246,00 грн.
2. Зняти видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з КЕКВ
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2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді загального фонду в сумі
6000,00 грн.
Направити видатки на КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) по КП «Бар-благоустрій», як кошти передані із загального фонду до
спеціального фонду, в сумі 61246,00 грн. на реконструкцію зовнішнього освітлення в селах
Антонівка, Глинянка, Широке Барського району, Вінницької області.
3) № 195 від 21 грудня 2018р.
1. По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»
зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 148000,00 грн. по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 33000,00 грн. та збільшити по КПКВКМБ 0111020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 148000,00 грн. по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 33000,00 грн.
2. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 5000,00 грн. та збільшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)».
3. По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 5000,00 грн. та збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар».
4. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 12300,00 грн. та збільшити по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» в сумі 12300,00 грн.
4) № 197 від 22 грудня 2018р.
1. Збільшити доходи по коду 41040100 «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної
дотації з державного бюджету» в сумі 79300,00 грн.
2. Збільшити видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 79300,00 грн. для сплати податків утриманих із заробітної плати
педагогічних працівників.
5) № 198 від 22 грудня 2018р.
1. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
- зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 17055,00 грн.
- збільшивши видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
10000,00 грн. та по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 55,00 грн.
2. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» збільшивши видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 7000,00 грн.
6) № 202 від 26 грудня 2018р
Зняти видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» в сумі 127955,10 грн. з листопада місяця та направити на КЕКВ 2274 «Оплата природного
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газу» по:
- КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 3894,14 грн. на листопад місяць;
- КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 124060,96 грн. на листопад місяць;
7) № 204 від 28 грудня 2018р.
1.1. Зменшити доходи по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі
300000,00 грн.
1.2. Збільшити доходи по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» в сумі
300000,00 грн.
1.3. Перенести доходи по коду доходів 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» з жовтня місяця кошти в сумі 12300,00 грн. перенести на
червень, з листопада – 12300,00 грн. перенести на липень, з грудня – 12400,00 грн.
перенести на серпень місяць.
2. У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки загального фонду:
Перенести видатки по КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
- По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з жовтня місяця кошти в сумі 8066,00 грн. перенести на
червень, з листопада – 8066,00 грн. перенести на липень, з грудня – 8148,00 грн. перенести
на серпень місяць.
- По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» з жовтня місяця кошти в сумі 1774,00 грн.
перенести на червень, з листопада – 1774,00 грн. перенести на липень, з грудня – 1792,00
грн. перенести на серпень місяць.
- По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» з жовтня місяця кошти в сумі
2460,00 грн. перенести на червень, з листопада – 2460,00 грн. перенести на липень, з
грудня – 2460,00 грн. перенести на серпень місяць.
8) № 206 від 29 грудня 2018р.
1. Код доходу 14031900 «Пальне» збільшити доходи в сумі 245000,00 грн.
2. По КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» збільшити видатки в сумі 245000,00 грн., як
кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку.
9) № 205 від 28 грудня 2018р.
1. Код доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю» зняти кошти в сумі 168893,55 грн.
2. Код доходу 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» збільшити кошти в сумі
44777,00 грн.
3. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити видатки в сумі 26711,00 грн., а саме:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 14200,00 грн., по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5000,00 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 7511,00 грн.
4. По КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освiта» по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» зменшити
видатки в сумі 256666,55 грн.
5. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» збільшити видатки в сумі 71488,00 грн., а саме:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 51488,00 грн., по КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 20000,00 грн.
6. По КПКВКМБ 0111100 «Школи естетичного виховання дiтей» збільшити видатки в сумі
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107083,00 грн.. а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 87773,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 19310,00 грн.
9.34. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Барської ЗОШ
облаштування шкільного класу /1 клас/.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на
Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 для облаштування шкільного
загального фонду передбаченого в кошторисі на 2019
закупівель «ProZorro».

І-ІІІ ст.№3 щодо закупівлі меблів для
закупівлі меблів в сумі 12000,00 грн. для
класу /1 клас/ за рахунок поточних видатків
рік. без застосування системи електронних

9.35. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Бар-благоустрій» про визначення виконавця робіт з розробки ПКД по
об’єкту «Реконструкція та розширення кладовища, площею 10,7503 га за межами населеного пункту
на території Гаївської сільської ради Барського району Вінницької області» через систему
електронних закупівель «ProZorro».
Депутат Мандрика М.І. : Чи цей проект уже робився?
Головуючий сказав, що договір розірвали, так як підняли ціну більш ніж у 2 рази, відповідно потрібно
подавати на «ProZorro». Запропонував встановити суму 180 чи 150 тис.грн. , тому що в «інтернеті»
менше 180 тис.грн. не захотіли.
Депутат Мандрика М.І. запропонував 120 тис.грн.
Депутат Гуменюк І.В. сказала , що потрібно стартувати 180 тис.грн. , питання дуже серйозне, а
дешевше поки що не знайшли. Починати з малих сум, то тільки затягнути час.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«14» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Ковальов М.Т., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «1» (Медвецький А.А.).
ВИРІШИЛИ:
1) КП «Бар-благоустрій» визначити виконавця робіт з розробки ПКД по об’єкту «Реконструкція та
розширення кладовища, площею 10,7503 га за межами населеного пункту на території Гаївської
сільської ради Барського району Вінницької області» згідно чинного законодавства через систему
електронних закупівель «ProZorro».
2) Очікувану вартість визначити в розмірі 180 000 грн.
10.

Різне
Депутат Гуменюк І.В. запитала начальника КП «Бар-благоустрій», що він хотів своїм листом –
зверненням до неї.
Калашнік В.П. сказав, що підприємець Булаєвська заборгувала підприємству 18 тис.грн. , з нею не
можна укладати будь-яких договорів., так як подано позов до суду про накладання арешту на її
рахунки доки вона не погасить заборгованість.
Головуючий озвучив звернення ТОВ «Династія» про надання в оренду не витребуваних паїв в селах
Антонівка, Глинянка, Широке.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. доповів суть питання, сказав, що профільна
комісія запропонувала питання додатково вивчити.
Запропоновано : розглянути ще раз на профільній комісії і тоді винести на розгляд сесії.
Головуючий надав слово директору ДП «Райкоопзаготпромторг» Черничко В.В., який звернувся до
сесії з заявою про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну
ділянку по вул. Арсенальній, 74 в м.Бар орієнтовною площею 0,0850 га для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Запропоновано : повторно розглянути звернення на профільній комісії і тоді винести на розгляд
сесії.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 36 сесії Барської міської ради 8 скликання.
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Присутні виконують Гімн України .
Подуфалов В.М. доповів, що стартувала третя хвиля навчання «Сильна рада, сильні громади»,
навчання буде проводитись у 2019 році, депутатам , що бажають навчатися , звернутися до нього в
робочому порядку.

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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