УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
36 сесія

8 скликання

31.01.2019р.

Початок сесії - 14 год. 20 хв.
Закінчення частини засідання від 31.01.2019р. – 17 год. 45 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 20 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Ковальов М.Т., Колос А.О., Пужаліна Г.В.,Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.
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, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий надав слово для виступу голові Барської міської виборчої комісії Мартинюк Т.Й.
Мартинюк Т.Й. зачитала постанову №3 від 26.12.2018р. Про визнання обраним депутатом наступного
за черговістю кандидата в депутати включеного до виборчого списку Барської районної організації
«Народна партія» - Поляка Степана Васильовича, вручила Поляку С.В. мандат депутата Барської
міської ради.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 36 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря пленарного засідання 36 сесії міської ради 8 скликання,
запитав щодо персоналій.
Депутат Марущак Т.Л. запропонувала кандидатуру Педос Г.В.
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 36 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Педос Ганну Василівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 2,5 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 36 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах 2,5
години без перерви.
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Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Хом’як О.М. запропонував питання «Про розпуск виконавчого комітету Барської міської ради»
зняти як недоцільне.
Депутат Медвецький А.А.: Чому питання є недоречним?
Депутат Мельник Н.В. сказала, що питання розглянуто на профільній комісії та винесене на розгляд
сесії.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.
сказала , що питання розглядалось на
профільній комісії, але проекту рішення немає.
Головуючий повідомив, що ведеться трансляція сесії он-лайн.
Головуючий виносить на голосування пропозицію Хом’яка О.М. щодо зняття питання «Про розпуск
виконавчого комітету Барської міської ради» з порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ : за – «9», проти – «0», утрималось-«12».
Депутат Мандрика М.І. запропонував питання зняти на додаткове вивчення.
Голосували: за – одноголосно.
Зайшла депутат Пужаліна Г.В.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Ковальов М.Т., Колос А.О., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.
Депутат Кальман О.В. сказав, що на архітектурній комісії було прийнято рішення, щоб на сесії
заслухати питання про організацію новорічних та різдвяних свят у місті, але його не включили до
порядку денного.
Подуфалов В.М. доповів, що рішення передано начальнику соціально-гуманітарного відділу
Стрельчук Н.О. і буде інформація на наступну чергову сесію.
Депутат Лещенко О.М. сказала, що працівники апарату, які допускають помилки, повинні нести
відповідальність.
Депутат Маршук М.К. сказав, що на профільній комісії по питанню №6 приймалось не те рішення , яке
є в порядку денному і на сайті.
Подуфалов В.М. сказав, що на сайті розміщений проект рішення апарату і після сесії буде розміщене
рішення сесії.
Депутат Гуменюк І.В. звернулась до депутатів з пропозицією , щоб на засіданні комісії був ноутбук і
зразу вносити пропозиції, щоб потім не було подібних претензій.
Депутат Медвецький А.А. сказав, що згідно регламенту порядок денний комісії оприлюднюється на
сайті за 3 робочих дні до сесії . Дані бюджетної комісії були розміщені в п’ятницю одні, в понеділок інші ,
а сьогодні комісія розглядала інші. Запитав: Хто і як готує ці питання і чому так відбувається?
Головуючий відповів, що за цей час відбулись деякі ситуації, що спонукали до змін у проекті рішення. І
нічого тут не було непотрібного і якщо щось подалось на комісію , то воно точно заслуговує на увагу.
Депутат Маковецький С.Г. сказав, що ми затверджуємо порядок денний і не варто піднімати питання ,
що не стосуються порядку денного.
Депутат Хом’як О.М. запропонував включити до порядку денного виступ голови Товариства рибалок –
любителів Севастьянова В.А.
Запропоновано заслухати під час розгляду питання «Різне».
Голосували: за – одноголосно.
2

Головуючий зачитав депутатський запит Маршука М.К., запропонував розглянути під час розгляду
питань профільної комісії.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий зачитав лист-звернення депутата Кальмана О.В. до сесії про обмеження права вето
міського голови.
Депутат Медвецький А.А. запропонував це питання зняти з розгляду.
Головуючий повідомив, що дане звернення депутата Кальмана О.В. буде передано до профільної
комісії.
Головуючий зачитав звернення начальника КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» щодо виготовлення ПКД з
реконструкції та розширення міського кладовища, запропонував включити його до порядку денного.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому з запропонованими змінами.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами.
1) Про затвердження Плану роботи Барської міської ради на 2019 рік.
2) Про перейменування Сектору реєстрації місця проживання Барської міської ради.
3) Про затвердження тендерного комітету Барської міської ради.
4) Про затвердження План діяльності Барської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік.
5) Про скасування рішення 7 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.05.2017 року «Про
поновлення договору оренди земельної ділянки з Бортнік К.Л.».
6) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій.
7) Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської ОТГ за 2018 рік.
8) Про затвердження програм та внесення змін до програм.
9) Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік».
10) Різне.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування
Питання постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород
інформує голова комісії
Маковецький С.Г.
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи Барської міської ради 8 скликання на 2019 рік
Маковецький С.Г. довів до відома суть питання.
Депутат Медвецький А.А. запитав: Чому в проекті рішення написано, що тільки комісія з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства запропонувала на додаткове
вивчення?
Головуючий пояснив, що решта комісій або затвердили , або рекомендували доопрацювати згідно
їх рекомендацій, які і були доопрацьовані.
Головуючий виносить на голосування пропозицію: питання зняти з розгляду на додаткове
вивчення.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду на додаткове вивчення.
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2.

СЛУХАЛИ: Про перейменування Сектору реєстрації місця проживання Барської міської ради.
Маковецький С.Г. зачитав проект рішення, запропонований апаратом міської ради та
пропозицію профільної комісії: питання зняти на додаткове вивчення.
Депутат Мельник Н.В. розповіла, що питання певною мірою вивчене до сесії, актуальне в даний
час і за нього варто проголосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р. «Про
загальну чисельність та структуру апарату міської ради», а саме:
- пп.1.4 п.1 викласти в наступній редакції: «1.4 Сектор надання адміністративних послуг
/чисельністю 2 штатних одиниці/»;
- в структурі апарату Барської міської ради слова «Сектор реєстрації місця проживання» замінити
словами «Сектор надання адміністративних послуг».
2) Затвердити Положення про Сектор надання адміністративних послуг, додається.

3.

СЛУХАЛИ: Про тендерний комітет Барської міської ради.
Депутат Кальман О.В. запропонував на наступній сесії заслухати звіт голови тендерного комітету.
Головуючий ставить на голосування проект рішення «Про тендерний комітет Барської міської
ради».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 8 скликання від 14.11.2017 р. «Про
внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016р. «Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради», а саме слова «Про комітет
з конкурсних торгів Барської міської ради» замінити словами «Про тендерний комітет Барської
міської ради».
2. Внести зміни до рішення 19 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.01.2018 р. «Про
внесення змін до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016р. «Про комітет з конкурсних торгів Барської міської ради», а саме слова «Про комітет
з конкурсних торгів Барської міської ради» замінити словами «Про тендерний комітет Барської
міської ради».
3. Внести зміни до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від 16.12.2016
р. «Про тендерний комітет Барської міської ради», а саме п.1 викласти в наступній редакції :
«1. Затвердити наступний склад тендерного комітету Барської міської ради:
Голова комітету - Гвоздяр Юрій Васильович, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
Члени комітету:
Гожик Марина Леонідівна, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку;
Омельченко Ірина Василівна, головний спеціаліст з бюджету фінансового відділу;
Пішко Лариса Валеріївна, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку;
Чубар Оксана Василівна, начальник відділу з юридичних питань .».

4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1.Затвердити план діяльності Барської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019
рік, додається.
2.Оприлюднити затверджений план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2019 рік на офіційно веб-сайті Барської міської ради Вінницької області та в засобах масової
інформації не пізніше ніж у десятиденний строк від дати затвердження.
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Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.
5.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 7 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.05.2017 року
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки з Бортнік К.Л.».
Депутат Лещенко О.М. запропонувала на майбутнє в проектах рішення виносити не тільки
кадастровий номер, а й конкретно що це за об’єкт і чим тай займаються.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин, а саме :
В зв'язку з незаконним використанням гр. Бортнік Катериною Леонідівною земельної ділянки
площею 0,0338 га по вул. Каштановій в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:049:0005,
відсутності плати за користування земельною ділянкою, незаконного встановлення та використання
тимчасової споруди для комерційної діяльності, неодноразовим попередженням користувача з
приводу продовження договірних відносин,Скасувати рішення 7 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.05.2017 року «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки з Бортнік К.Л.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0», проти – «20» (Венгловський М.К.,Гуменюк І.В.,Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Капиця В.М., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утримались – «2» (Маковецький С.Г.,
Цицюрський А.А. ). Рішення не прийнято.

6.1. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у
власність земельних ділянок із поданими матеріалами документацій із землеустрою.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним
громадянам:
6.1.1) Діденко Валентині Володимирівні - площею 0,0871 га, кадастровий номер
0520210100:01:023:0021 по вул. Войни, 49 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
6.1.2) Гуменюк Валентині Григорівні - площею 0,2846 га, кадастровий номер
0520280100:05:001:0060 в с. Глинянка Барського району Вінницької області для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
6.1.3) Марущак Марії Миколаївні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:04:007:0011 по вул. Шкільній, 11 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
- площею 0,1325 га, кадастровий номер 0520280100:04:007:0012 по вул. Шкільній, 11 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
6.1.4) Муляр Лідії Іванівні - площею 0,0456 га, кадастровий номер 0520210100:01:027:0036 по вул.
Злагоди, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
6.1.5) Оверчук Галині Григорівні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:013:0033 по вул. Польовій, 2 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
- площею 0,2552 га, кадастровий номер 0520280100:05:012:0014 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення;
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- площею 0,1986 га, кадастровий номер 0520280100:05:017:0011 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1166 га, кадастровий номер 0520280100:05:013:0034 по вул. Польовій, 2 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
6.2. СЛУХАЛИ: заяву гр. Ткачук Світлани Василівни про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із
поданими матеріалами документації із землеустрою.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення 19 сесії 5 скликання Антонівської сільської ради від 12.08.2009р.
«Про зміну площі та цільового призначення земельних ділянок»,Затвердити Ткачук Світлані Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га, кадастровий номер
0520280100:05:001:0059 по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької області для
ведення особистого селянського господарства.
6.3. СЛУХАЛИ:заяву Куцого Василя Олександровича та Куцого Володимира Олександровича про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) із поданими матеріалами документації із землеустрою
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Куцому Василю Олександровичу та
Куцому Володимиру Олександровичу безоплатно в спільну сумісну власність земельну ділянку
площею 0,0953 га, кадастровий номер – 0520210100:01:067:0019, по вул. Бони Сфорци, 44 в м. Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель житлової та громадської забудови міста.
6.4. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати
земельні ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови
наступним громадянам:
6.4.1) Гарматюку Сергію Анатолійовичу – площею 0,0607 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0091, по вул. Майора Вашеняка, 12 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.4.2) Гащуку Дмитру Михайловичу – площею 0,0604 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0083, по вул. Захисників Щастя, 4 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.4.3) Гриновецькому Петру Миколайовичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0082, по вул. О. Штейка, 18 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
6.4.4) Залевському Віталію Вікторовичу – площею 0,0596 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0089, по вул. Захисників Щастя, 5 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.4.5) Кривому Віктору Петровичу – площею 0,0675 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0084, по пров. Захисників Щастя, 7 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
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Павичу Олександру Миколайовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0090, по вул. Добровольців, 15 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.4.7) Радзієвському Валерію Володимировичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0086, по вул. О. Штейка, 26 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
6.4.8) Сіліфонову Володимиру Васильовичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0037, по вул. О. Штейка, 14 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.4.9) Федишену Олександру Володимировичу – площею 0,0654 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0076, по вул. Військовій, 8 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.4.10) Ходзінському Сергію Олександровичу – площею 0,0627 га, кадастровий номер–
0520210100:02:021:0009, по вул. О. Штейка, 3 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.4.11) Червінському Олександру Анатолійовичу – площею 0,0601 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0060, по вул. Майора Басюка, 20 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.4.6)

6.5. СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельні ділянки наступним громадянам:
6.5.1) Марисику Степану Миколайовичу:
- орієнтовною площею 0,0110 га по вул. Цукрового заводу , 31-6(5) в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0090 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
6.5.2) Неприлюку Володимиру Олексійовичу:
- орієнтовною площею 0,0060 га по вул. Цукрового заводу , 31-2(6) в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0015 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови ;
- орієнтовною площею 0,0350 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
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- орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Цукрового заводу в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
6.5.3) Кухару Миколі Петровичу:
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Волошковій, 6 в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Волошковій, 6 в с. Глинянка Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
- орієнтовною площею 0,3700 га по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Волошковій в с. Глинянка Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
орієнтовною площею 0,2000 га по вул. Миру в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.
6.6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.1 рішення 33 сесії 8 скликання Барської міської ради від
22.11.2018р. «Про передачу земельних ділянок в оренду ТОВ «Дубар», а саме: слова «…площею
1,4327га …» замінити словами «…площею 1,4127га …».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до п.1 рішення 33 сесії 8 скликання Барської міської ради від
22.11.2018р. «Про передачу земельних ділянок в оренду ТОВ «Дубар», а саме: слова «…площею
1,4327га …» замінити словами «…площею 1,4127га …».
6.7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання Барської міської ради від 18.12.2018
р. «Про розгляд заяви голови правління ЖБК «Гвоздика» Яглінського В.Ю.»
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 34 сесії 8 скликання Барської міської ради від 18.12.2018 р.
«Про розгляд заяви голови правління ЖБК «Гвоздика» Яглінського В.Ю.», а саме: слова
«…орієнтовною площею 0,0400 га …»
замінити словами
«…орієнтовною площею 0,4000 га
…», слова «...Яглінського В.Ю.» замінити словами «…Халабуди М.В.».
6.8. СЛУХАЛИ: Про включення в списки громадян міста щодо виділення земельних ділянок для
будівництва житлових будинків та гаражів
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу:
Терлецького Анатолія Миколайовича - під № 289 (АТО);
Головуючий пропонує включити до порядку денного додаткові питання, розглянуті на профільних
комісіях.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного додаткові питання, розглянуті на профільних комісіях.
6.9. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та
гаражів
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу:
Каляфіцького Андрія Володимировича - під № 290 (АТО).
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6.10. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у власність
земельних ділянок із поданими матеріалами документацій із землеустрою
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним
громадянам:
6.10.1) Козяр Оксані Борисівні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:04:005:0011 по вул. Шкільній, 2 в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- площею 0,0449 га, кадастровий номер 0520280100:04:005:0012 по вул. Шкільній в с. Антонівка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,0703 га, кадастровий номер 0520280100:04:001:0018 по вул. Т. Шевченка в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
6.10.2) Щепковському Віктору Миколайовичу - площею 0,0636га, кадастровий номер
0520210100:01:125:0015 по вул. Д. Нечая, 30 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
6.11. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати
земельні ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови
наступним громадянам:
6.11.1)
Банделюку Андрію Васильовичу – площею 0,0654 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0087, по вул. Військова, 7 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.11.2)
Кальчуку Денису Вадимовичу – площею 0,0631 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0085, по вул. Майора Вашеняка, 19 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.11.3)
Колосовичу Сергію Анатолійовичу – площею 0,0655 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0093, по вул. Шевченка, 65 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
6.11.4)
Королю Анатолію Івановичу – площею 0,0616 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0098, по вул. Добровольців, 22 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.11.5)
Кушніру Руслану Анатолійовичу площею 0,0605 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0096, по вул. Захисників Щастя, 11 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
6.11.6)
Нажі Юрію Григоровичу – площею 0,0628 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0092, по вул. Волонтерський, 11 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
6.11.7)
Романюку Олександру Володимировичу – площею 0,0616 га, кадастровий номер–
0520210100:02:026:0094, по вул. О. Штейка, 30 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
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громадської забудови;
Рябусі Володимиру Миколайовичу – площею 0,0645 га, кадастровий номер–
0520210100:02:021:0010, по вул. Інженерній, 8 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.

6.11.8)

6.12. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельника Дениса Миколайовича щодо погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «0», не голосували-1
(Мельник Н.В.).
ВИРІШИЛИ:
1) Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання, а саме об’єднання
земельних ділянок площею 0,0030 га кадастровий номер – 0520210100:01:068:0020 та площею
0,0024 га кадастровий номер – 0520210100:01:068:0034 в одну земельну ділянку площею 0,0054
га кадастровий номер – 0520210100:01:068:0038 з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
2) Розірвати договір оренди землі, укладений 28.10.2010р. між ФОП Мельником Денисом
Миколайовичем та Барською міською радою на земельну ділянку площею 0,0030 га кадастровий
номер – 0520210100:01:068:0020 в зв’язку з їх об’єднанням земельних ділянок.
3) Розірвати договір про встановлення особистого сервітуту, укладений 08.09.2016р. між ФОП
Мельником Денисом Миколайовичем та Барською міською радою на земельну ділянку площею
0,0024 га кадастровий номер – 0520210100:01:068:0034 в зв’язку з їх об’єднанням земельних
ділянок.
4) Передати гр. Мельнику Денису Миколайовичу в оренду земельну ділянку площею 0,0054 га
кадастровий номер – 0520210100:01:068:0038 строком на 10 років із встановленням орендної
плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови.
6.13. СЛУХАЛИ: заяву гр. Свірчевського В.А. про надання дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим
оформленням права на земельну ділянку.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Свірчевському Володимиру Антоновичу дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
подальшого оформлення права на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
Цукрового заводу, 40 а , гараж 5 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
6.14. СЛУХАЛИ: заяву директора ДП «Райкоопзаготпромторг» В.В.Черничко про надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. Арсенальній, 74 в м.Бар з
метою подальшого оформлення права на земельну ділянку .
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин, а саме:
Надати ДП «Райкоопзаготпромторг» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0850 га, для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, що розташована у місті Бар по вулиці Арсенальна, 74, з метою
подальшого оформлення права оренди за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «3» (Венгловський М.К., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.), проти – «19»
(Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Поляк С.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.), утримались – «0».
Рішення не прийнято.
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Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: заяву зняти на додаткове вивчення, запросити на наступну чергову сесію директора ДП
«Райкоопзаготпромторг» Черничко В.В.
6.15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 33 сесії 8 скликання Барської міської ради від 22.11.2018р.
«Про надання дозволу Гуменюку А.О., Мельник Г.О. на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність, цільове призначення яких змінюється»
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) У назві Рішення слова «цільове призначення яких змінюється» виключити.
2) Рішення 33 сесії 8 скликання Барської міської ради від 22.11.2018р. «Про надання дозволу
Гуменюку А.О., Мельник Г.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність, цільове призначення яких змінюється» викласти в новій редакції:
«1. Надати дозвіл Гуменюку Андрію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки,
площею
1,5000
га,
кадастровий
номер
0520280100:01:002:0125 для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування
громадянам чи юридичним особам) на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади, за межами населених пунктів з метою подальшого оформлення права власності на
земельну ділянку.
2. Надати дозвіл Мельник Ганні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки,
площею
0,5564
га,
кадастровий
номер
0520280100:01:002:0126 для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування
громадянам чи юридичним особам) на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади, за межами населених пунктів з метою подальшого оформлення права власності на
земельну ділянку.
3. Гуменюку Андрію Олександровичу, Мельник Ганні Олександрівні звернутись до суб’єкта
господарювання, який здійснює господарську діяльність у сфері землеустрою, для
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою подальшого
оформлення права власності на земельні ділянки.».
6.16. СЛУХАЛИ: заяву гр. Дюкова М.В. про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання Барської міської
ради від 18.12.2018 р «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр. Дюкову
М.В.»
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Викласти рішення 34 сесії 8 скликання Барської міської ради від 18.12.2018 р «Про
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою гр.Дюкову М.В.» в новій редакції:
«1. Надати гр. Дюкову Миколі Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого
оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0080 га по вул.
Монастирська, 61-3 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.».
6.17. СЛУХАЛИ: заяву гр. Лук'янової Л.Я. щодо оренди земельної ділянки загальною площею 0,0618 га
для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського
харчування по площі Пам’яті,11 в м. Бар строком на 20 років з правом продовження договору та
подальшим викупом земельної ділянки, а також встановлення орендної плати:
- 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0322 га ;
- 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під
проїздами, проходами та площадками).
Депутат Мандрика М.І. запитав щодо причин виникнення питання щодо зменшення орендних ставок.
Хом’як О.М. зачитав заяви Лук’янової Л.Я., додаються.
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Головуючий сказав, що незрозуміло чому порушується Положення і чому таке виключення для даних
підприємців, адже вони на протязі 5 років не сплачували орендну плату.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. проінформувала суть положення про сплату за
користування земельними ділянками. Сказала , що протягом цього часу цим особам надсилались
договори , але листи повертались назад в міську раду.
Депутат Маршук М.К. запропонував припинити обговорення та розпочати голосування. Положення не є
обов’язковим до виконання і депутати можуть рішення приймати на свій розсуд .
Депутат Медвецький А.А. сказав, що це підзаконний акт і обов’язковий для виконання на цій території.
Депутат Гуменюк І.В.: Чому договори Лук’яновим, так як і Бортнік Катерині, не вручили договір під
відеокамеру? Можливо варто піти на поступки цим підприємцям.
Головуючий сказав, що справа на розгляді в прокуратурі , в комісії при РДА, казати, що вони не
повідомлені – це невірно.
Депутат Медвецький А.А. запитав щодо роботи , зробленої апаратом міської ради з цього питання.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. розповіла про зроблену роботу відділом ,
направлялись листи, писались претензії, проведені розрахунки, наші інтереси має представляти
прокуратура, подавати позови на даних підприємців. Для цього потрібно затвердити акти завданої шкоди.
Відбулось перше засідання комісії при РДА (голова Мельник Н.В.), оголошено перерву для мирного
врегулювання даного питання. Якщо цього не відбудеться, то надалі справа буде передаватись в
господарчий суд.
Депутат Хом’як О.М. сказав, що потрібно піти на поступки і врахувати те, що біля цих об’єктів зроблено
підприємцями благоустрій, тому, що в іншому випадку вони не заплатять зовсім.
Депутат Подуфалов В.М. сказав, що це питання варто ділити на 2 рішення, перше – це заборгованість,
друге – це продовження оренди.
Депутат Медвецький А.А. вніс пропозицію по земельних ділянках, що орендують Лук’янові,
заборгованість розділити на 3 % під проходами і 6 % під будівлями, а надання оренди на 6 % під
проходами і 12 % під будівлями.
Лук’янова Л.Я. розповіла про те , що великі площі під орендою , є наймані працівники. В місяць 50 тис.грн.
потрібно сплачувати податків. «Старий замок» вже 3 роки закритий, будівельні матеріали- це сезонні
матеріали, також варто врахувати зроблений ними благоустрій. Вони готові сплатити 3 % по
заборгованості і надалі рекомендує зменшити відсотки орендної ставки щодо такого майна. Порадила
врахувати також зональність при визначенні відсотків податків.
Депутат Мельник Н.В. запропонувала борг сплатити 6% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що знаходиться під будівлями і 3 % - під проходами , надалі оренда 12% під будівлями і 6 % під
проходами.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин, а саме:
1)Передати в оренду гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні земельну ділянку загальною площею 0,0618 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по площі Пам’яті,11 в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:064:0026, строком на 10 років з 06.12.2017р.
2)Встановити плату за користування земельною ділянкою в розмірі: 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою)
площею 0,0464 га та 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку,
вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками) площею 0,0154 га.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «4» ( Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.), проти
– «8» (Венгловський М.К., Кальман О.В., Капиця В.М., Мандра В.В., Маршук М.К., Поляк С.В.,
Пужаліна Г.В.,
Хом’як О.М.), утримались – «10» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Лещенко О.М.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Трачук В.О.).
Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією, а
саме:
1)Передати в оренду гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні земельну ділянку загальною площею 0,0618 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по площі Пам’яті,11 в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:064:0026, строком на 10 років з 06.12.2017р.
12

2) Встановити плату за користування земельною ділянкою в розмірі 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою)
площею 0,0464 га та - 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку,
вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками) площею 0,0154 га.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Мельник Н.В., Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.),
проти – «4» (Маковецький С.Г., Мірчук С.В., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ), утримались – «6»
(Мандра В.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Поляк С.В.). Рішення не
прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо передачі в оренду гр. Лук’яновій Лесі
Ярославівні земельної ділянки загальною площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі по площі Пам’яті,11 в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:064:0026, строком
на 10 років з 06.12.2017р. із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі:
-на період з 06.12.2017р. по 31.01.2019р.:
6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га
та 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0154 га.
- на період з 01.02.2019р. по 05.12.2027р.:
12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га
та 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0154 га.
з правом подальшого викупу та реструктуризації заборгованості строком до 6 місяців.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «1» (Венгловський М.К.), утримались – «9» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маршук М.К. , Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М. ).
Рішення не прийнято.
Оголошено перерву на 10 хвилин .
Відсутній депутат Мандра В.В.
В роботі сесії взяли участь: – 20 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю.,
Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В.,
Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Ковальов М.Т., Колос А.О., Мандра В.В., Романяк Л.Г., Теплов А.А.,
Хоменко В.В.
Головуючий виносить на голосування пропозицію
щодо передачі в оренду гр. Лук’яновій Лесі
Ярославівні земельної ділянки загальною площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі по площі Пам’яті,11 в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:064:0026, строком
на 10 років з 06.12.2017р. із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі:
-на період з 06.12.2017р. по 31.01.2019р.:
6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га
та 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0154 га.
- на період з 01.02.2019р. по 05.12.2027р.:
12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га
та 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0154 га.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Хом’як О.М. , Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «1»
(Гуршал І.Й.).
ВИРІШИЛИ:
1)Передати в оренду гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні земельну ділянку загальною площею 0,0618 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по площі Пам’яті,11 в м. Бар, кадастровий
номер 0520210100:01:064:0026, строком на 10 років з 06.12.2017р.
2) Встановити плату за користування земельною ділянкою:
-на період з 06.12.2017р. по 31.01.2019р. в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га та 3 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під
проїздами, проходами та площадками) площею 0,0154 га.
- на період з 01.02.2019р. по 05.12.2027р. в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою) площею 0,0464 га та 6 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під
проїздами, проходами та площадками) площею 0,0154 га.
Зайшов депутат Мандра В.В.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В.,
Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,Трачук В.О., Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Ковальов М.Т., Колос А.О., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Хоменко В.В.
6.18. СЛУХАЛИ: заяву Лук'янової Л.Я. про зменшення відсоткової ставки орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,0650 га по вул. Шпаковича, 1/38.
Хом’як О.М. озвучив пропозицію щодо встановлення Лук'яновій Л.Я. орендної плати за земельну
ділянку в м. Бар по вул. Шпаковича, 1/38 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі:
- на період з 28.02.2014р. по 31.01.2019р. –в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,0650 га.
- на період з 01.02.2019р. по 28.02.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою) площею 0,0322 га та в
розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328 га.».
Головуючий виносить дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маршук М.К. , Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А.), утримались – «8» (Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В.). Рішення
не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо встановлення Лук'яновій Л.Я. орендної
плати за земельну ділянку в м. Бар по вул. Шпаковича, 1/38 для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі:
- на період з 28.02.2014р. по 31.01.2019р. - в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою) площею 0,0322 га та в
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328 га.».
- на період з 01.02.2019р. по 28.02.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під забудовою (капітальною одноповерховою) площею 0,0322 га та в
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розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328 га.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Гуменюк І.В., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М.,
Поляк С.В., Цицюрський А.А.), проти – «0» , утримались – «10» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й.,
Кальман О.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маршук М.К. , Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
6.19. СЛУХАЛИ: заяву Лук'янова Г.М. про зменшення відсоткової ставки орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,1495га по вул. Плотинній,13.
Хом’як О.М. озвучив пропозицію щодо встановлення Лук'янову Г.М. орендної плати за земельну
ділянку в м.Бар по вул. Плотинній, 13 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(нежитлового приміщення, магазину):
- на період з 16.07.2014р. по 31.01.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,1495 га.
- на період з 01.02.2019р. по 15.07.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під будівлями площею 0,0196 га та в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами
та площадками), площею 0,1299 га .
Головуючий виносить дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «14» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маршук М.К. , Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А.), утримались – «7» (Маковецький С.Г.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Подуфалов В.М., Поляк С.В.).
ВИРІШИЛИ: Встановити Лук'янову Г.М. орендну плату за земельну ділянку в м.Бар по вул.
Плотинній, 13 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення,
магазину):
- на період з 16.07.2014р. по 31.01.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,1495 га.
- на період з 01.02.2019р. по 15.07.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під будівлями площею 0,0196 га та в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами
та площадками), площею 0,1299 га .
6.20. СЛУХАЛИ: заяву Лук'янова Г.М. про зменшення відсоткової ставки орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,0741 га по вул. Шпаковича, 1.
Хом’як О.М. озвучив пропозицію щодо встановлення Лук'янову Г.М. орендної плати за земельну
ділянку в м.Бар по вул. Шпаковича, 1 в м.Бар для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (готелю «Гостинний двір «Перлина»):
- на період з 01.06.2014р. по 31.01.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,0741 га.
- на період з 01.02.2019р. по 01.06.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під будівлями площею 0,0264 га та в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами
та площадками), площею 0,0477 га .».
Головуючий виносить дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маршук М.К. , Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В., Трачук В.О.,
Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А.), утримались – «8» (Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В.). Рішення
не прийнято.
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Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо встановлення Лук'янову Г.М. орендної
плати за земельну ділянку в м.Бар по вул. Шпаковича, 1 в м.Бар для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови (готелю «Гостинний двір «Перлина»):
- на період з 01.06.2014р. по 31.01.2019р. - в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під будівлями площею 0,0264 га та в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами
та площадками), площею 0,0477 га .».
- на період з 01.02.2019р. по 01.06.2024р. - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку під будівлями площею 0,0264 га та в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами
та площадками), площею 0,0477 га .».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «11» (Гуменюк І.В.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мірчук С.В.,
Педос Г.В.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Цицюрський А.А.), проти – «2» ( Капиця В.М., Хом’як О.М.) , утримались – «9» (Венгловський М.К.,
Гуршал І.Й., Кальман О.В., Лещенко О.М., Маршук М.К. , Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О.). Рішення не прийнято.
6.21. СЛУХАЛИ: клопотання директора ПОГ «Барське УВП УТОС» Олійник Т.В. про добровільну відмову
від права постійного користування частиною земельної ділянки у зв’язку з набуттям третіми особами
права власності на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Припинити право постійного користування земельними ділянками у зв’язку з добровільною
відмовою підприємства об’єднання громадян «Барське учбово-виробниче підприємство
українського товариства сліпих» на:
- земельну ділянку площею 0,0664 га призначену для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови за кадастровим номером 0520210100:01:033:0157;
- земельну ділянку площею 0,1214 га призначену для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови за кадастровим номером 0520210100:01:033:0147.
2)Барській міській раді повідомити органи державної реєстрації про припинення права користування
земельними ділянками.
6.22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Барській міській раді проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється з «для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» на «для
розміщення те експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості» площею 11,1946 га, кадастровий номер
0520210100:01:002:0040, що знаходиться по вул. Арсенальній, 70 Б в м. Бар.
Депутат Хом’як О.М. запитав щодо цільового призначення цієї ділянки.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. розповів, що ця ділянка буде визначена під
індустріальний парк із можливістю в подальшому залучення інвесторів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Мірчук
С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Цицюрський А.А.), проти – «3»
(Венгловський М.К., Кальман О.В., Хом’як О.М.) , утримались – «9» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Капиця В.М., Лещенко О.М., Маршук М.К. , Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О.). Рішення не прийнято.
6.23. СЛУХАЛИ: Яковенко М.М. про продовження договору оренди земельної ділянки площею 0,8162 га
призначеної для городництва розташованої в районі урочища «Цвинтар», подані матеріали та
документи.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Капиця В.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), проти – «0», утримались – «1» (Лещенко О.М. ).
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ВИРІШИЛИ:
1) Відмовити Яковенко Майї Миколаївні у поновленні договору оренди землі від 22.03.2016р, на
земельну ділянку площею 0,8162 га для городництва, розташовану в районі урочища «Цвинтар» в
м.Бар.
2) Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,8162 га для сінокосіння та випасання худоби в районі урочища «Цвинтар»
за рахунок земель водного фонду для подальшого оформлення земельної ділянки в
користування.
6.24. СЛУХАЛИ: Депутатський запит депутата міської ради Маршука М.К. щодо Польського
кафедрального кладовища.
Маршук М.К. сказав, що на парафіяльному католицькому кладовищі відмовляють в похованні про що
звернулась особа в КП «Бар-благоустрій». Зі слів Маршука, покарання понесе керівник КП «Барблагоустрій».
Гвоздяр Ю.В. сказав, що ця земля не є у користуванні КП «Бар-благоустрій» і керівник цього закладу
відповідальності за поховання на цьому кладовищі не несе.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
6.25. СЛУХАЛИ: звернення Костак Л.Р. про розміщення зовнішньої реклами в м.Бар по вул. Героїв
Майдану (при виїзді з міста в бік м. Вінниця, праворуч).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» (Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й.,
Кальман О.В.,
Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Хом’як О.М.), утримались – «2» (Венгловський М.К.,
Капиця В.М.).
ВИРІШИЛИ: Надати Костак Лесі Русланівні дозволи на розміщення зовнішньої реклами рекламних щитів розміром 3х6м в м.Бар по вул. Героїв Майдану (при виїзді з міста в бік м. Вінниця,
праворуч) – 2шт., терміном на п’ять років.
постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
6.26. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» про надання згоди на списання основних засобів.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати згоду КП «Бар-благоустрій» на списання основних засобів підприємства, а
саме:
- мосту в м. Бар по вул. Гончарній (Володарського) балансовою вартістю 7 671 грн. – 1 шт.
- контейнерів твердих побутових відходів ємністю 1,1 м3 балансовою вартістю 4799,99 грн. кожний 2 шт.
6.27. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» про надання згоди на списання криниць:
- по вул. Врублевського, балансова вартість 354,00 грн.;
- по вул. Гагаріна – балансова вартість 442,00 грн;
- по вул. Л. Шаповалова (Горького)– балансова вартість 324,00 грн;
- по вул. Кооперативна – балансова вартість 324,00 грн;
- по вул. Святого Миколая (Воровського біля костелу)– балансова вартість 285,00 грн;
- по вул. Медвецького – балансова вартість 433,00 грн;
- по вул. Героїв Майдану (Пролетарська)– балансова вартість 328,00 грн;
- по вул. Соборна – балансова вартість 509,06 грн.;
- по вул. Соборна №2 – балансова вартість 403,00 грн.
Депутати з залу висловили сумнів щодо непридатності даних криниць , запропонували більш
детально вивчити дане питання.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду на додаткове вивчення.
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6.28. СЛУХАЛИ: звернення сільського голови Гаївської сільської ради про надання згоди на прийняття до
комунальної власності комунальної дороги, яка під час зміни меж міста помилково не була передана
на баланс міської ради
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Прийняти дорогу по вул. Котова, що розташована в м.Бар, безоплатно з комунальної
власності Гаївської сільської ради у комунальну власність Барської міської об’єднаної територіальної
громади на баланс КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ», яка під час зміни меж міста помилково пропущена.
6.29. СЛУХАЛИ: звернення КВУ ВКГ «Барводоканал» про передачу на баланс майна.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Прийняти каналізаційну насосну станцію Ду 1500 мм, обладнану заглиблювальними
насосами «PEDROLLO» ВС 15/50N, каналізаційні мережі Ду 75мм протяжністю 450 пм, що
розташовані за адресою: м.Бар, вул.Б.Хмельницького, у комунальну власність Барської міської
об’єднаної територіальної громади на баланс КВУ ВКГ «Барводоканал».
6.30. СЛУХАЛИ: Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання
питної води для Барського КВУ ВКГ «Барводоканал»
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Барського
комунального
виробничого
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
«Барводоканал» Барської міської ради Вінницької області згідно з додатком.
2. Встановити строк дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
для Барського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства
«Барводоканал» Барської міської ради Вінницької області на строк 5 років.
3. Зобов'язати Барського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційного
господарства «Барводоканал» Барської міської ради Вінницької області застосувати поточні
індивідуальні технологічні нормативи (п. 1 цього рішення) при формуванні тарифів на послуги з
централізованого постачання питної води.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Барського комунального виробничого
управління водопровідно-каналізаційного господарства «Барводоканал» Барської міської ради
Сабайдаша В. І.
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії Капиця В.М.
6.31. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги :
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу наступним громадянам:
1.1) Андреєвій Оксані Анатоліївні – на лікування дитини Коростовської Дар’ї Борисівни –1000 грн.;
1.2) Антонюк Тамарі Олексіївні – на лікування – 1000 грн.,
(кошти виділені згідно рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018р., але не виплачені в 2018
році);
1.3) Бемещук Тетяні Онуфріївні – на лікування – 500 грн.;
1.4) Волковій Ользі Миколаївні – на лікування Волкова Андрія Олеговича- 500 грн. ;
1.5) Гребенюку Ігорю Петровичу – на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича - 500 грн. ;
1.6) Гребенюк Галині Сергіївні – на лікування- 500 грн. ;
1.7) Калінському Віктору Петровичу - на лікування - 2000 грн.;
1.8) Коваленку Миколі Лукіяновичу - на лікування – 2000 грн.;
1.9) Козирському Болеславу Йосиповичу – на лікування – 1000 грн.;
1.10) Криську Віктору Івановичу – на лікування – 1000 грн.;
1.11) Ловчинській Вірі Михайлівні – на лікування – 500 грн.;
1.12) Миханько Тетяні Петрівні – на лікування сина Ясінського Богдана Євгеновича – 2000 грн.;
1.13) Осипчук Надії Василівні – на лікування – 2000 грн.;
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1.14) Петуховій Ніні Федорівні - на лікування сина Пєтухова Анатолія Вікторовича – 2000 грн.;
1.15) Ратушняк Ірині Олегівні - на лікування сина Ратушняка Владислава Максимовича – 5000 грн.;
1.16) Сероветник Альоні Вікторівні – на лікування сина Сероветника Дениса Анатолійовича – 5000
грн.;
1.17) Скоблей Тетяні Анатоліївні – на лікування – 500 грн.;
1.18) Смальцовій Ользі Петрівні – на лікування чоловіка Трача Петра Дмитровича – 1000 грн.;
1.19) Степанюк Надії Андріївні – на лікування – 500 грн.;
1.20) Тимковій Марії Федорівні – на лікування – 500 грн.;
1.21) Топчию Олегу Володимировичу – на придбання сенсора (для вимірювання рівня глюкози в
крові) – 500 грн.;
1.22) Цицюрській Леоніді Олександрівні – на лікування – 500 грн.;
1.23) Шевцову Миколі Михайловичу - на лікування – 2000 грн.
2) Відділу бухгалтерського обліку здійснити виплати згідно п.1 даного рішення.
6.32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу Панківській Тамарі Василівні на поховання сина
Панківського Віталія Олександровича в розмірі 1500 грн., який на день смерті ніде не працював.
6.33. СЛУХАЛИ: Про проголошення 2019 року Роком королеви Бони Сфорци
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Проголосити у Барській міській ОТГ 2019 рік Роком королеви Бони Сфорци.
2) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради створити за участі депутатів міської ради та
громадських активістів організаційний комітет з відзначення Року королеви Бони Сфорци.
3) Внести зміни до Плану культурно-масових заходів Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік відповідно до напрацювань організаційного комітету.
Головуючий оголосив перерву пленарного засідання 36 сесії Барської міської ради 8 скликання до 05
лютого 2019 р.

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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