УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
38 сесія

8 скликання

27.03.2019р.

Початок пленарного засідання сесії - 14 год. 20 хв.
Закінчення пленарного засідання сесії – 17 год. 50 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 18 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., 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., Ковальов М.Т., Колос А.О., Маршук М.К., Мірчук С.В., Педос Г.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, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 38 сесії
Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря пленарного засідання 38 сесії міської ради 8 скликання,
запитав щодо персоналій.
Депутат Мельник Н.В. запропонувала кандидатуру Лещенко О.М.
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 38 сесії Барської міської ради 8 скликання
депутата Лещенко Олену Миколаївну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 3 години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 38 сесії Барської міської ради 8 скликання провести в межах 3 годин
без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
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Головуючий запитав щодо змін та доповнень до Порядку денного.
Депутат Капиця В.М. запропонував внести до порядку денного розгляд заяви Гордійчук Вікторії
Сергіївни щодо надання допомоги на лікування матері Корнійчук С.Л.
Голосували: за – одноголосно.
Головуючий запропонував внести до порядку денного питання Про надання дозволу КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної документації на нове
будівництво нерегульованого залізничного переїзду на під’їзній колії №7 Барської філії ПрАТ «КиївДніпропетровське МППЗТ» у м. Бар, Вінницької області.
Депутат Медвецький А.А. зауважив, що ми не можемо розглядати це питання, адже воно не
розглядалось на профільній комісії.
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала сесії надати дозвіл міському голові своїм розпорядженням внести
зміни до міського бюджету за рахунок тих коштів , що передбачені на капітальні видатки по дорогах,
попередньо розглянувши питання на засіданні постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства.
Медвецький А.А. сказав, що у нас всього 1 млн. грн.. на дороги і на цю дорогу не буде коштів на
співфінансування.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо внесення до порядку денного питання Про
надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектно –
кошторисної документації на нове будівництво нерегульованого залізничного переїзду на під’їзній колії
№7 Барської філії ПрАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ» у м. Бар, Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М, Хоменко
В.В., Цицюрський А.А.), проти – «1» (Медвецький А.А.), утримались – «12» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Мельник Н.В.,
Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо надання дозволу міському голові своїм
розпорядженням внести зміни до міського бюджету за рахунок тих коштів , що передбачені на капітальні
видатки по дорогах, попередньо розглянувши питання на засіданні постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В.,
Гуршал І.Й.,
Капиця В.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., 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» (Лещенко О.М.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл міському голові своїм розпорядженням внести зміни до міського бюджету за
рахунок тих коштів , що передбачені на капітальні видатки по дорогах, попередньо розглянувши
питання на засіданні постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства.
Головуючий ставить на на голосування питання про включення до порядку денного питань, додатково
розглянутих на профільних комісіях.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання, додатково розглянуті на профільних комісіях.
Головуючий зачитує заяви Котик В.І., Саволюк В.М., Каськун Л.В. щодо зняття їх заяв з розгляду.
Головуючий зачитує звернення Юрія Рівненко щодо виділення вільних земельних ділянок для
будівництва індивідуальних гаражів інвалідам, учасникам бойових дій АТО та в Афганістані.
Головуючий сказав, що такі питання виріщуємо комісійно, потрібно в міську раду подати заяву про
взяття на чергу.
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.
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Про внесення змін до рішень 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016р. «Про
закріплення депутатів міської ради за окремими територіями (виборчими округами)» та «Про
утворення постійних комісій Барської міської ради 8 скликання, затвердження Положення про
постійні комісії та персонального складу комісій»
Про внесення змін до загальної чисельності та персонального складу виконавчого комітету
Барської міської ради 8 скликання.
Про затвердження Порядку використання службового автотранспорту.
Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Барській міській раді.
Про внесення змін до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік.
Про перенесення дати відзначення Дня міста Бара.
Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція. Очистка ставка від мулових
наносів в м. Бар Вінницької області» та звернення до Міністерства екології та природних ресурсів
України щодо спів фінансування даного об’єкту будівництва.
Про затвердження детального плану території земельної ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та
Дорошенка для реконструкції недобудованого комплексу по обслуговуванню автотранспорту під
мотель по вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області.
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій.
Про затвердження Барській міській раді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»,
площею 11,1946 га, що знаходиться по вул. Арсенальній, 70 Б в м. Бар.
Про затвердження Барській міській раді технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Арсенальній в м. Бар площею 33,8570 га на дві земельні ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Про затвердження Програм та внесення змін до Програм.
Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет Барської
міської ОТГ на 2019 рік».
Про затвердження передавального акту, складеного комісією з реорганізації Глинянського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний
заклад» Барської міської ради.
Про утворення у складі Барського дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко» інклюзивної
групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Про внесення змін до загальної чисельності та структури апарату Барської міської ради.
Про створення комунального закладу «Центр соціальних послуг» Барської міської ради.
Звіт тендерного комітету Барської міської ради.
Звіт про святкування новорічних та різдвяних свят у місті.
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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Барської міської ради 8 скликання на 2019 рік, додається.
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2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016р.
«Про закріплення депутатів міської ради за окремими територіями (виборчими округами)» та «Про
утворення постійних комісій Барської міської ради 8 скликання, затвердження Положення про
постійні комісії та персонального складу комісій»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016р. «Про
закріплення депутатів міської ради за окремими територіями (виборчими округами)», а саме :
закріпити Поляка Степана Васильовича, депутата Барської міської ради 8 скликання за
наступними вулицями на території Барської міської ОТГ:
№ вибор Межі виборчого округу
ПІБ
чого округу
депутата міської ради
26
Вул.Залізняка, вул.Визволителів, вул.Герасимчука, Поляк Степан Васильович
вул.Довженка, вул.Ватутіна, вул.Некрасова
2) Внести зміни до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.12.2016р. «Про
утворення постійних комісій Барської міської ради 8 скликання, затвердження Положення про
постійні комісії та персонального складу комісій», а саме :
2.1)Виключити Брову Нілу Степанівну зі складу постійної комісії з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин;
2.2)Включити Поляка Степана Васильовича до складу постійної комісії з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних
відносин..

3.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до загальної чисельності та персонального складу виконавчого
комітету Барської міської ради 8 скликання.
Маковецький С.Г. зачитав наступний проект рішення: Внести зміни до загальної чисельності та
персонального складу виконавчого комітету Барської міської ради 8 скликання, а саме:
- виключити із складу виконавчого комітету міської ради Залевську Тамару Анатоліївну (за
власним бажанням).
- визначити чисельність виконавчого комітету Барської міської ради 8 скликання в кількості 17
осіб.
Депутат Медвецкий А.А. запропонував по кожному абзацу голосувати окремо, запитав про
причини не заповнення вакансій.
Секретар міської ради, депутат Подуфалов В.М. надав пояснення.
Депутат Трачук В.О.: Чому не включаються до складу виконкому особи, запропоновані групою
«Барчани» Степанківський М.О. та Погребняк В.М.
Головуючий надав пояснення.
Головуючий виносить на голосування перший абзац проекту рішення щодо виключення із складу
виконавчого комітету міської ради Залевської Тамари Анатоліївни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Барської міської ради 8
скликання, а саме: виключити із складу виконавчого комітету міської ради Залевську Тамару
Анатоліївну (за власним бажанням).
Головуючий виносить на голосування перший абзац проекту рішення щодо визначення
чисельності виконавчого комітету Барської міської ради 8 скликання в кількості 17 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Маковецький С.Г., Марущак Т.Л.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти – «7» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Мандрика М.І., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Трачук В.О.), утримались – «6» (Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Мандра В.В., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.

4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання службового автотранспорту.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок використання службового автотранспорту згідно Додатку №1
(додається).
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5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Барській міській
раді
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Барській міській раді,
що додається.

6.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Плану діяльності Барської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням 36 сесії Барської міської ради 8 скликання
від 31.01.2019р., а саме пункт 1 викласти в наступній редакції згідно додатку №1 до даного рішення.

7.

СЛУХАЛИ: Про перенесення дати відзначення Дня міста Бара.
Маковецький С.Г. зачитав наступний проект рішення:
1) Внести зміни до Статуту Барської міської об’єднаної територіальної громади, а саме статтю 1.1.6.
Статуту викласти у новій редакції:
«Пам’ятними датами громади є: День міста Бара, який відзначається в останню неділю травня;
День села Антонівка – 08 листопада; День села Глинянка – 19 грудня; День села Широке – 08
листопада».
2) Відзначати День міста Бара у 2019 році в останню неділю травня.
Депутат Медвецький А.А. запитав щодо причин перенесення Дня міста на останню неділю травня.
Роман Григор’єв пояснив , що ця дата зручна для учнівської та студентської молоді, друга неділя
вересня співпадає з Днем міста Вінниці, що призводить до накладок організаційних та втрачається
значна кількість відвідувачів заходу. Також святкування в другу неділю вересня несе навантаження
для громади, так як 24 серпня – День незалежності. , а далі фестиваль «Аpple Bar». Святий Миколай є
покровителем нашого міста, тому доречним є святкування Дня міста в близькості дати 22 травня.
Медвецький А.А. запропонував винести пропозицію щодо перенесення Дня міста на обговорення
громадськості.
З залу запропонували голосувати Дні сіл Антонівка , Широке і Глинянка і окремо День міста Бар.
Головуючий виносить на голосування пропозицію про відзначення пам’ятних дат громади: День
села Антонівка – 08 листопада; День села Глинянка – 19 грудня; День села Широке – 08 листопада.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Відзначати пам’ятні дати громади: День села Антонівка – 08 листопада; День села
Глинянка – 19 грудня; День села Широке – 08 листопада.
Головуючий виносить на голосування пропозицію про відзначення Дня міста Бар в останню неділю
травня.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «7» (Венгловський М.К., Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Хоменко В.В.),
проти – «4» (Гуршал І.Й., Мандрика М.І.,
Медвецький А.А., Трачук В.О.), утримались – «8» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Мандра В.В., Мельник Н.В., Поляк С.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування винести пропозицію щодо перенесення Дня міста на неділю,
наступну після Дня Святого Миколая, на обговорення громадськості .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1)Винести пропозицію щодо перенесення Дня міста на неділю, наступну після Дня Святого Миколая,
на обговорення громадськості.
2) Запропонувати жителям міста подавати пропозиції щодо інших дат відзначення Дня міста Бар до
міської ради.

5

Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Медвецький А.А.
8.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція. Очистка ставка
від мулових наносів в м. Бар Вінницької області» та звернення до Міністерства екології та
природних ресурсів України щодо спів фінансування даного об’єкту будівництва.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити проектно-кошторисну документацію «Реконструкція. Очистка ставка від мулових
наносів в м. Бар Вінницької області» на суму 102053309 грн. (сто два мільйони п’ятдесят три
тисячі триста дев’ять гривень).
2) Звернутись до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо включення об’єкта
будівництва «Реконструкція. Очистка ставка від мулових наносів в м. Бар Вінницької області» до
Програми з охорони навколишнього природного середовища на здійснення природоохоронних
заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам в 2019 році.

9.1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельної ділянки на розі вулиць Героїв
Майдану та Дорошенка для реконструкції недобудованого комплексу по обслуговуванню
автотранспорту під мотель по вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити детальний план території земельної ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та
Дорошенка для реконструкції недобудованого комплексу по обслуговуванню автотранспорту під
мотель по вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області.
2) Передати один примірник затвердженого детального плану території земельної ділянки на розі
вулиць Героїв Майдану та Дорошенка для реконструкції недобудованого комплексу по
обслуговуванню автотранспорту під мотель по вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької
області на зберігання відділу містобудування та архітектури Барської районної державної
адміністрації та копію – Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької
обласної державної адміністрації для ведення містобудівного кадастру та як невід’ємну частину
планування території району.
3) Подати відповідні матеріали для розміщення на веб-сайті міської ради протягом 10 робочих днів
з дня його затвердження.

9.2.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо проведення поточного ремонту зовнішнього
освітлення на вулицях міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення поточного ремонту зовнішнього
освітлення наступних вулиць міста Бар:
- частини вул. В.Комарова на ділянці від будинку №3 до перехрестя з вул. Бони Сфорци та на
ділянці від будинку №6/23 до приміщення Барського районного суду;
- частини вул. Каштанова на ділянці від перехрестя з вул. Григоровичів-Барських до
вул.Чернишевського.
Питання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин інформує голова комісії
Капиця В.М.

10.1.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги на лікування
Депутат Мандрика М.І. запитав про причини не виділення коштів Кладовій С.П. на лікування сина
Кладова Андрія.
Капиця В.М. сказав, що дитина прооперована місяць назад, до повторної операції ще 2 місяці. За
цей час потрібно відзнайти механізм допомогти цій дитині, можливість перерахування коштів
напряму на клініку.
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ГОЛОСУВАЛИ п.1) п.п. 1.1) – п.п.1.38) , п.2), п.3) : за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу наступним особам:
1.1) Антонюку Віталію Миколайовичу - на лікування – 1000 грн.;
1.2) Ваховській Надії Іванівні – на лікування – 2000 грн.;
1.3) Вержуку Олександру Анатолійовичу - на лікування – 1000 грн.;
1.4) Вус Людмилі Павлівні – на лікування – 2000 грн.;
1.5) Герасімовій Валентині Петрівні – на лікування – 500 грн.;
1.6) Герасімовій Світлані Михайлівні – на лікування – 1000 грн.;
1.7) Гуньку Володимиру Михайловичу - на лікування – 2000 грн.;
1.8) Данілову Василю Петровичу - на лікування – 500 грн.;
1.9) Древінській Рузі Андріївні - на лікування – 500 грн.;
1.10) Желавському Анатолію Карловичу– на лікування – 2000 грн.;
1.11) Залевській Оксані Іванівні – на лікування (за звернення її чоловіка Залевського Юрія
Євгенійовича) – 2000 грн.;
1.12) Землякову Олександру Юхимовичу - на лікування – 1000 грн.;
1.13) Зюлецькій Ірині Олександрівні – на лікування сина Коробчинського Макара Володимировича
– 5000 грн.;
1.14) Йолтухівському Сергію Миколайовичу – на лікування доньки Йолтухівської Анни Сергіївни –
2000 грн.;
1.15) Казьмірову Анатолію Миколайовичу – на лікування – 2000 грн.;
1.16) Калінському Віктору Петровичу – на лікування – 4000 грн.;
1.17) Коваль Світлані Василівні – на лікування доньки Коваль Вікторії Богданівни 5000 грн. ;
1.18) Котик Світлані Іванівні – на лікування – 2000 грн.;
1.19) Любчичу Федору Федоровичу – на лікування – 1000 грн.;
1.20) Макарчуку Миколі Васильовичу – на лікування 2000 грн.;
1.21) Мацуну Станіславу Йосиповичу - на лікування – 500 грн.;
1.22) Новаковській Любов Михайлівні - на лікування -2000 грн;
1.23) Олійнику Олександру Миколайовичу – на лікування -500 грн.;
1.24) Паразінській Євгені Григорівні – на лікування – 500 грн.;
1.25) Пастушку Сергію Володимировичу – на лікування – 500 грн.;
1.26) Пєтухову Анатолію Вікторовичу – на лікування – 4000 грн.;
1.27) Сальніку Миколі Андрійовичу - на лікування – 2000 грн.;
1.28) Слободян Любов Миколаївні - на лікування – 1000 грн.;
1.29) Смальцовій Ользі Петрівні – на лікування – 500 грн.;
1.30) Сметанюк Тетяні Леонідівні - на лікування – 6000 грн.;
1.31) Томанчуку Максиму Яковичу– на лікування – 1000 грн.;
1.32) Третяку Володимиру Олександровичу - на лікування – 1000 грн.;
1.33) Чорногало Ірині Павлівні – на лікування доньки Чорногало Світлани Сергіївни – 500 грн. ;
1.34) Швецю Олександру Федоровичу - на лікування – 2000 грн.;
1.35) Шкарпеті Олександру Степановичу - на лікування – 2000 грн.;
1.36) Шпаковатій Марині Михайлівні – на лікування – 1000 грн.;
1.37) Щепковській Людмилі Леонідівні – на лікування сина Щепковського Владислава Денисовича
– 2000 грн.;
1.38) Яворському Анатолію Антоновичу – на лікування – 2000 грн.;
1.39) Гордійчук Вікторії Сергіївні - на лікування матері Корнійчук Світлани Леонтіївни – 10000
грн.
2)Відмовити у наданні матеріальної допомоги на лікування/лікування членів сім’ї, наступним
особам:
2.1) Антонову Олександру Івановичу, в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
2.2) Білаш Майї Михайлівні, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.3) Галецькому Григорію Ульяновичу, в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
2.4) Галкіній Раїсі Миколаївні, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням ;
2.5) Гребенюк Галині Сергіївні, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням ;
7

2.6)
2.7)
2.8)
2.9)
2.10)

Гребенюку Ігорю Петровичу, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
Довгун Вікторії Павлівні, в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
Зажирко Наталії Омелянівні, в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
Зінчук Мальвіні Георгіївні – на лікування, в зв’язку з відсутністю пакету документів;
Керничному Руслану Васильовичу, в зв’язку з проживанням на території іншої
територіальної громади, рекомендувати звернутись до районної ради;
2.11) Ковальській Станіславі Антонівні , в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
2.12) Кушнір Лідії Василівні, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.13) Маліновській Людмилі Андріївні , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.14) Мацьковій Марії Антонівні, в зв’язку з відсутністю пакету документів;
2.15) Стефанівській Ганні Олександрівні , в зв’язку з наявністю пільгового забезпечення ліками;
2.16) Стодолинській Настасії Василівні , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.17) Тесовській Павліні Іванівні , в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням;
2.18) Лукіянчук Оксані Степанівні, в зв’язку з проживанням на території іншої територіальної
громади;
3) Розглянути заяву щодо виділення коштів Кладовій Світлані Петрівні на лікування сина Кладова
Андрія Анатолійовича при наявності рахунку клініки.
Капиця В.М. запропонував надати матеріальну допомогу Гордійчук Вікторії Сергіївні - на лікування
матері Корнійчук Світлани Леонтіївни.
З залу надійшла пропозиція надати допомогу в розмірі 10000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу Гордійчук Вікторії Сергіївні - на лікування матері Корнійчук
Світлани Леонтіївни – 10000 грн.
2) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,00 грн. (для виплати
матеріальної допомоги Гордійчук В.С. )
10.2.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання матеріальної допомоги на поховання
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1)Мішуровій Альоні Вікторівні на поховання брата Никитинського Сергія Вікторовича в розмірі 1500
грн., який на день смерті ніде не працював;
2) Слісарчук Галині Іванівні на поховання сина Слісарчука Сергія Анатолійовича в розмірі 1500 грн.,
який на день смерті ніде не працював.
Питання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища інформує голова комісії Хом’як О.М.

10.3.

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:
10.3.1) Абрамовичу Миколі Володимировичу:
- площею 0,1969 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0062 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1500 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0061 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
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10.3.2) Бризгаловій Ніні Максимівні - площею 0,0024 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0225

по вул. М. Кривоноса, 60, ряд Д, гараж 1 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.3) Вакар
Олександрі
Кудратівні
площею
0,0015га,
кадастровий
номер
0520210100:01:060:0032 по вул. Гончарній, 22, бокс 1 в м. Бар для будівництва індивідуальних
гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.4) Власишену Дмитру Євгеновичу – площею 0,0019 га кадастровий номер
0520210100:01:022:0228 по вул. М. Кривоноса, 60, ряд Г, гараж 3а в м.Бар для будівництва
індивідуального гаража із земель житлової та громадської забудови.
10.3.5) Гарагоді Вірі Василівні - площею 0,0505 га, кадастровий номер 0520210100:01:029:0065 по
вул. М. Кривоноса, 12а в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.6) 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 із земель сільськогосподарського призначення;
10.3.7) Кльоцу Павлу Петровичу - площею 0,0798 га, кадастровий номер 0520210100:01:016:0009
по вул. Лесі Українки, 54 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.8) Коденко Людмилі Дмитрівні - площею 0,0023 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0226
по вул. М. Кривоноса, 60, ряд Г, гараж 20а в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.9) Мазур Ніні Михайлівні – площею 0,2029 га, кадастровий номер 0520280100:03:001:0031 по
вул. Зарічна в с. Широке Барського району Вінницької області, для ведення особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення;
10.3.10) Мазур Олені Миколаївні:
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0019 по вул. Миру, 3 А 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 0,4779 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0064 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення;
- площею 0,1034 га, кадастровий номер 0520280100:05:010:0020 по вул. Миру в с. Глинянка
Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.
10.3.11) Мельнику Володимиру Миколайовичу - площею 0,0024га, кадастровий номер
0520210100:01:073:0024 по вул. Кооперативній, 20 А, гараж 23 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.12) Олійник Тетяні Василівні - площею 0,0824га, кадастровий номер 0520210100:01:139:0013 по
вул. Маняка В., 7 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.3.13) Сороці Галині Дмитрівні:
– площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:05:013:0036 по вул. Польова, 4 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудов;
– площею 0,1971 га, кадастровий номер 0520280100:05:013:0035 по вул. Польова, 4 в с.
Глинянка Барського району Вінницької області, для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення;
– площею 0,1778 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0063 по вул. Миру в с. Глинянка
Барського району Вінницької області, для ведення особистого селянського господарства із
земель сільськогосподарського призначення;
– площею 0,1542 га, кадастровий номер 0520280100:05:003:0013 по вул. Волошковій в с.
Глинянка Барського району Вінницької області, для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення.
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10.4.

СЛУХАЛИ: заяву Юрчака Р.І. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу
у власність земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу гаража, 1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0026га, кадастровий номер
0520210100:01:107:0057 по пров.Горького, 12А, гараж 5 в м. Бар для будівництва індивідуальних
гаражів, розроблену Гутнік Надії Володимирівні.
2) Передати гр. Юрчаку Роману Ігоровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею
0,0026га, кадастровий номер 0520210100:01:107:0057 по пров. Горького, 12 А, гараж 5 в м. Бар
для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.

10.5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Скоробагатої В.Д. про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну
передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати гр. Скоробагатому Миколі Федоровичу,
Скоробагатій Вірі Дмитрівні, Муржак Тетяні Миколаївні безоплатно в спільну сумісну власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:01:159:0025, по вул.
Цукрового Заводу, 39-3 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.

10.6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Чернелівського Сергія Валерійовича щодо погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з метою подальшого оформлення
права оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, а
саме об’єднання земельних ділянок площею 0,0039 га кадастровий номер –
0520210100:01:033:0006 та площею 0,0038 га кадастровий номер – 0520210100:01:033:0010 в
одну земельну ділянку площею 0,0077 га кадастровий номер – 0520210100:01:033:0159 по
вул.Героїв Майдану, 17 «г» в м.Бар з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі з метою подальшого оформлення права оренди на земельну
ділянку.
2) Розірвати договір оренди землі, укладений 14.04.2016р. між ФОП Чернелівським Сергієм
Валерійовичем та Барською міською радою на земельну ділянку площею 0,0039 га кадастровий
номер – 0520210100:01:033:0006 в зв’язку з об’єднанням земельних ділянок.
3) Розірвати договір оренди землі, укладений 14.04.2016р. між ФОП Чернелівським Сергієм
Валерійовичем та Барською міською радою на земельну ділянку площею 0,0038 га кадастровий
номер – 0520210100:01:033:0010 в зв’язку з об’єднанням земельних ділянок.
4) Передати гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу в оренду земельну ділянку площею 0,0077 га
кадастровий номер – 0520210100:01:033:0159 по вул.Героїв Майдану, 17 «г» в м.Бар 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.

10.7.

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
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наступним громадянам:
10.7.1) Керничному Руслану Васильовичу – площею 0,0619 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0097, по вул. О. Штейка, 24 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
10.7.2) Плеху Олександру Олеговичу – площею 0,0659 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0088, по вул. Військовій, 5 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
10.7.3) Шевчуку Анатолію Миколайовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0099, по вул. Добровольців, 3 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
10.8.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення документації із землеустрою для
оформлення права власності на земельні ділянки.
Заяву Котик В.І. зняли з розгляду згідно поданої заяви.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок з метою подальшого оформлення права власності наступним громадянам:
Гулі Тамарі Яківні:
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Шевченка, 3 в с. Антонівка Барського району Вінницької
області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Шевченка, 3 в с. Антонівка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.

10.9.

СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним громадянам:
10.9.1) Котик Тетяні Тарасівні для оформлення права власності на земельні ділянки:
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Миру, 4 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 0,0600 га по вул. Миру, 4 в с. Глинянка Барського району Вінницької
області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення;
10.9.2)Войтюку Петру Олексійовичу для подальшого оформлення права на земельні ділянки:
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул.Т.Шевченка, 25 в с. Антонівка Барського району
Вінницької області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,1100 га по вул.Т.Шевченка, 25 в с. Антонівка Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.

10.10. СЛУХАЛИ: заяву директора ДП «Райкоопзаготпромторг» Черничко В.В. 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 .
Хом’як О.М. сказав, що профільною комісією було запропоновано директору Черничко В.В. до сесії
погасити заборгованість підприємства з орендної плати.
З залу надійшла пропозиція питання перенести на наступну сесію.
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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 – «0», проти-«19» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), утримались-«0». Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування пропозицію щодо перенесення розгляду звернення на
наступну сесію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд звернення ДП «Райкоопзаготпромторг» на наступну сесію.
10.11. СЛУХАЛИ: клопотання директора КП ПОН «Лотос» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 34Г в м. Бар в оренду для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків,
офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення
підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати Колективному підприємству побутового обслуговування населення «Лотос»
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0250 га по вул. Каштановій, 34 Г в м. Бар в оренду для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель
громадської забудови) за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.12. СЛУХАЛИ: заяву гр. Бородатої І.А. про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Героїв
Майдану, 24 в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Розірвати договір про встановлення особистого сервітуту, укладений 11.09.2017р. між гр.
Бородатою Інною Анатоліївною та Барською міською радою на земельну ділянку площею 0,0024
га, кадастровий номер 0520210100:01:058:0036 по вул. Героїв Майдану, 24 в м. Бар.
2) Передати гр. Бородатій Інні Анатоліївні в оренду земельну ділянку загальною площею 0,0024 га,
кадастровий номер 0520210100:01:058:0036 по вул. Героїв Майдану, 24 в м. Бар строком на 10
років із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для будівництва для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із
земель житлової та громадської забудови.
10.13. СЛУХАЛИ:заяву Омельчук Тамари Іванівни про продовження договору оренди землі по вул.
Каштановій (біля буд. 48) в м. Бар.
Депутат Маковецький С.Г. запитав: Це капітальна споруда чи тимчасова?
Хом’як О.М. відповів, що документи готовляться під капітальну будівлю. До цих під дана земельна
ділянка була в Омельчук Т.І. в оренді, тому профільна комісія вирішила надати земельну ділянку в
оренду.
Шуляк І.І. : Оскільки на даній земельній ділянці розташована тимчасова споруда, на яку
ненаданий паспорт прив’язки, тому підстав надавати земельну ділянку в оренду немає.
Хом’як О.М. сказав, що профільна комісія вирішила надати земельну ділянку в оренду.
Головуючий виносить га голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин, а саме :
1) Припинити договір оренди землі, укладений 11.03.2016 року між Омельчук Тамарою Іванівною
та Барською міською радою на земельну ділянку загальною площею 0,0027 га, кадастровий
номер 0520210100:01:036:0013 для провадження комерційної діяльності по вул. Каштановій
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(біля буд. 48) в м. Бар в зв’язку з закінченням строку, на який було його укладено.

2) Передати гр. Омельчук Тамарі Іванівні в користування на праві особистого сервітуту земельну

ділянку загальною площею 0,0027 га, кадастровий номер 0520210100:01:036:0013 по вул.
Каштановій (біля буд. 48) в м. Бар строком на 3 роки, починаючи з 01.03.2019р. із
встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для будівництва для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) із земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «1» (Цицюрський А.А.) , проти-«9» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Мандра
В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Олійник Р.Ю., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.),
утримались-«9» (Гуменюк І.В., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.
Головуючий виносить га голосування проект рішення, запропонований профільною комісією.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.),
проти-«1» (Цицюрський А.А.), утримались-«1» (Лещенко О.М.).
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди, укладений між Барською міською радою та Омельчук
Тамарою Іванівною, на земельну ділянку загальною площею 0,0027 га, кадастровий номер
0520210100:01:036:0013 по вул. Каштановій (біля буд. 48) в м. Бар строком на 10 років, починаючи з
01.03.2019р. із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) із земель житлової та громадської забудови.
10.14. СЛУХАЛИ: заяву гр. Зборовської Ірини Василівни про внесення змін до рішення 57 сесії 6 скликання
Барської міської ради від 29.12.2014р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Зборовській І.В.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 57 сесії 6 скликання Барської міської ради від 29.12.2014р.
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Зборовській І.В.», а саме : Пункт 2 рішення доповнити словами «…,
кадастровий номер земельної ділянки 0520210100:05:001:0011.».
10.15. СЛУХАЛИ: заяву гр. Грузевича Костянтина Олеговича про внесення змін до рішення 7 сесії 8
скликання Барської міської ради від 05.05.2017р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Рублевській Л.В.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Пункти 2 і 3 рішення 7 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.05.2017р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) Рублевській Л.В.» визнати такими, що втратили чинність.
2) Передати у власність гр. Грузевичу Костянтину Олеговичу земельну ділянку площею 0,0033 га
кадастровий номер 0520210100:01:055:0096 по вул. Гагаріна, 21, гараж 16 в м. Бар для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.16. 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:
Пінчука Романа Сергійовича - під № 291 (АТО).
10.17. 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.
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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:
10.17.1) Дюкову Миколі Володимировичу - площею 0,0084 га, кадастровий номер
0520210100:01:105:0092 по вул. Монастирській, 61-3 а в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
10.17.2) Заболотному Івану Олексійовичу - площею 0,0019 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0160 по вул. Врублевського, 61, гараж 2 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.17.3) Заєць Любові Іванівні - площею 0,0459 га, кадастровий номер 0520210100:01:093:0018 по
вул. Зарічна, 20 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.17.4) Кравчук Тамарі Антонівні - площею 0,0353 га, кадастровий номер 0520210100:01:019:0012
по вул. Пушкінській, 30/56 а в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.17.5) Любарській Олені Іванівні:
– площею 0,1940 га, кадастровий номер 0520280100:04:011:0054 по вул. Т. Шевченка, 35 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 0,1236 га, кадастровий номер 0520280100:04:001:0020 по вул. Т. Шевченка в с.
Антонівка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
– площею 0,1988 га, кадастровий номер 0520280100:05:001:0065 по вул. Волошкова в с.
Глинянка Барського району Вінницької області для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.
10.18. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) наступним громадянам:
10.18.1) Любінецькій Валентині Володимирівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер
0520210100:02:014:0122 по вул. Мазура, 63 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської
забудови;
10.18.2) Жаврук Ірині Казимирівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер 0520210100:02:014:0123
по вул. Мазура, 61 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
10.19. СЛУХАЛИ: заяву Гончарука Р.В., Гончарука Д.В. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
безоплатну передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0449 га, кадастровий номер
0520210100:01:051:0027 по пров. Врублевського, 10 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд та передати Гончаруку Роману Валентиновичу
та Гончаруку Дмитру Валентиновичу в спільну сумісну власність дану ділянку за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
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10.20. 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:
10.20.1) Вергелесу Віктору Олександровичу – площею 0,0751 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0104, по вул. Майора Басюка, 2 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови;
10.20.2) Папіжу Вадиму Юрійовичу – площею 0,0614 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0105, по вул. Майора Вашеняка, 20 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
10.20.3) Сафонову Анатолію Петровичу – площею 0,0606 га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0101, по пров. Захисників Щастя, 8 в м. Бар для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель
житлової та громадської забудови;
10.21. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мазура О.Л. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу
у власність земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи договір купівлі-продажу гаража,1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0026 га, кадастровий номер
0520210100:01:022:0227 по вул. М. Кривоноса, 60, гараж 6 в м. Бар для будівництва
індивідуальних гаражів, розроблену Лисевич Галині Олександрівні, Гапоновій Тетяні Анатоліївні.
2) Передати гр. Мазуру Олегу Лук’яновичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0026
га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0227 по вул. М. Кривоноса, 60, гараж 6 в м. Бар для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.22. СЛУХАЛИ: заяву гр. Комарчук О.С. та Комарчук О.В. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
передачу в оренду земельної ділянки
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що особи є громадянами Російської Федерації, 1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0543 га, кадастровий номер
0520210100:01:029:0066 по вул. Врублевського, 14 в м. Бар для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2) Передати гр. Комарчук Олені Сергіївні та Комарчуку Олександру Васильовичу в оренду земельну
ділянку площею 0,0543 га, кадастровий номер 0520210100:01:029:0066 по вул. Врублевського,
14 в м. Бар строком на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.23. СЛУХАЛИ: звернення ОСББ про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу їх в постійне користування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
10.23.1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0022 га,
кадастровий номер 0520210100:01:036:0017, по вул. Героїв Майдану, 19 в м. Бар, цільове
призначення якої змінюється із «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», та передати ОСББ
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«НАШ ДІМ-2» у постійне користування дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
10.23.2) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3443 га,
кадастровий номер 0520210100:01:043:0054 по вул. Європейській, 23 в м. Бар для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку та передати ОСББ «Ластівка-Бар» у
постійне користування дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
10.24. 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:
10.24.1)
Вакановській Тетяні Василівні - орієнтовною площею 0,0450 га по вул. Заводській, 52
в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови
10.24.2)
Когуню Вячеславу Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0019 га по вул. Кривоноса,
60, ряд Д, гараж 35 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової
та громадської забудови;
10.24.3)
Ставнійчуку Сергію Михайловичу - орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Бони
Сфорци, 51 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
10.25. СЛУХАЛИ: заява Хайнацького П.В. про дозвіл на розроблення документації із землеустрою
для оформлення права власності на земельну ділянку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Хайнацькому Павлу Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га по вул.М.Кривоноса, 40 в м. Бар
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою
подальшого оформлення права власності.
10.26. 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:
1) Присвоїти гаражу, що належить Нагаєвському Андрію Кириловичу, наступну поштову адресу:
м.Бар, вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е, гараж 20.
2) Надати дозвіл гр. Нагаєвському Андрію Кириловичу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0019
га по вул. Кривоноса, 60, ряд Е, гараж 20 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.27. СЛУХАЛИ: заяву гр. Чапелька В.М. про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуальних гаражів для подальшого оформлення права власності на земельну
ділянку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Викласти рішення 13 сесії 6 скликання Барської міської ради від 22.08.2011р. «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» в новій редакції:
«1. Надати дозвіл гр. Чапельку Володимиру Миколайовичу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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подальшого оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га по
вул. Кривоноса, 60, гараж 77 в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
житлової та громадської забудови.
10.28. СЛУХАЛИ: заяву гр. Порощука П.Д. про внесення змін до рішення 30 сесії 5 скликання Барської
міської ради від 24.11.2008 р «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» по
вул. Цукрового заводу, 22-3 в м.Бар .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Викласти рішення 30 сесії 5 скликання Барської міської ради від 24.11.2008 р «Про
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» по вул. Цукрового заводу, 22-3 в м.Бар в
новій редакції:
«1.Надати гр. Порощуку Петру Дмитровичу, Порощук Світлані Сергіївні, Дердій Аллі Петрівні,
Порощуку Дмитру Петровичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення
права спільної сумісної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0140га по
вул..Цукрового заводу, 22-3 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.».
10.29. СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для
подальшого оформлення права спільної сумісної власності на земельні ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення права
спільної сумісної власності на земельні ділянки наступним особам:
10.29.1) Марисику Степану Миколайовичу, Марисик Тетяні Вікторівні, Марисику Сергію
Степановичу, Марисику Миколі Степановичу, Марисику Андрію Степановичу, Марисику
Володимиру Степановичу:
- 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.
Рішення 36 сесії 8 скликання Барської міської ради від 31.01.2019 р «Про надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою гр.Марисику С.М.» вважати таким , що втратило
чинність.
10.29.2) Захарчук Людмилі Олександрівні, Стащенко Ганні Калинівні - орієнтовною площею 0,0500
га по вул. С.Руданського,16 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
10.30. СЛУХАЛИ: заяви осіб щодо розроблення документації на земельну ділянку площею 1,4000 га
кадастровий номер 0520280100:02:003:0096 для ведення особистого селянського господарства,
безоплатну передачу її у власність.
Староста сіл Антонівка, Глиняка, Широке Зажирко О.В. сказала , що дана земельна ділянка
використовувалась для громадського пасовища худоби.
Головуючий ставить на голосування проект рішення:
Надати дозвіл Гриценко Галині Степанівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 1,4000 га кадастровий номер 0520280100:02:003:0096 для ведення
особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які
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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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0», проти-«18» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М.), утримались-«1» (Цицюрський А.А.).
Головуючий ставить на голосування проект рішення:
Надати дозвіл Олійник Юлії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 1,4000 га кадастровий номер 0520280100:02:003:0096 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.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0», проти-«18» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Хом’як О.М.), утримались-«1» (Цицюрський А.А.).
10.31. СЛУХАЛИ: заяви осіб про виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки (далі – Технічна документація)
1.1) площею 4,8814 га,
кадастровий
номер 0520280100:01:003:0072, з цільовим
призначенням: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам), зокрема її поділу на три
земельні ділянки площами 2,0000 га, 2,0000 га та 0,8814 га на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади, за межами населених пунктів з метою подальшого
надання земельних ділянок у власність (за заявами Гуменюка Д.В. та Кухар В.В.).
1.2) площею 7,7513 га,
кадастровий
номер 0520280100:02:002:0060, з цільовим
призначенням: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам) зокрема її поділу на дві
земельні ділянки площами 1,0000 га та 6,7513 га на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади, за межами населених пунктів з метою подальшого надання
земельної ділянки у власність (за заявою Кухара С.М.).
1.3) площею 6,6981 га,
кадастровий
номер 0520280100:02:003:0097, з цільовим
призначенням землі резервного фонду (земельні ділянки кожної категорії земель, які не
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) зокрема її поділу
на дві земельні ділянки орієнтовними площами 2,0000 га та 4,6981 га на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади, за межами населених пунктів з метою
подальшого надання земельної ділянки у власність (за заявою Мельника Г.Ю.).
2) Замовником Технічної документації визначити Барську міську раду в особі міського голови
Цицюрського Артура Анатолійовича (надалі - Замовник), Платником визначити заявників
(надалі - Платник). Замовнику визначити розробника Технічної документації згідно чиного
законодавства (надалі - Розробник).
3) Відділу з юридичних питань Барської міської ради підготувати угоду на розроблення Технічної
документації між Замовником, Розробником та Платником.
10.32. заяву гр. Каськуна Л.В. про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуальних гаражів знято з розгляду згідно поданої заяви.
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10.33. СЛУХАЛИ: заяви осіб про продовження договору про встановлення особистого сервітуту на
земельні ділянки в м. Бар.
ВИРІШИЛИ:
10.33.1) Поновити гр. Хом'яку Олександру Миколайовичу договір про встановлення особистого
сервітуту на земельну ділянку по вул. Каштановій, біля буд. 60 в м. Бар загальною площею
0,0030 га, кадастровий номер 0520210100:01:049:0039 строком на 10 років, починаючи з
19.10.2018р. із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (встановлення та обслуговування тимчасової споруди) із
земель житлової та громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17»(Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти«0», утримались-«2» (Мандрика М.І., Хом’як О.М.).
10.33.2) Поновити ФОП Матковській Тетяні Борисівні договір про встановлення особистого сервітуту
на земельну ділянку по вул. Святого Миколая, 17-Г в м. Бар загальною площею 0,0011 га,
кадастровий номер 0520210100:01:111:0043 строком на 1 рік, починаючи з 01.03.2019р. із
встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(розміщення об’єкту виїзної торгівлі).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
10.34. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Диннастія» про намір продовжити використовувати нерозподілені
(невитребувані) земельні частки (паї) та польові дороги
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати Барській міській раді дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що знаходяться на
території Барської міської ОТГ за межами населених пунктів з метою подальшого оформлення
права оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме на
нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї):
№ 9 площею 2,8167 га, № 18 площею 2,6660 га, № 19 площею 2,6841 га, № 26 площею 2,8164
га,
№ 229 площею 2,8183 га, № 230 площею 2,8183 га, № 315 площею 2,4285 га.
2) Надати Барській міській раді дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на польові дороги
орієнтовною площею 14,9 га, які входять до масивів, що обробляються данним господарством,
що знаходяться на території Барської міської ОТГ за межами населених пунктів з метою
подальшого оформлення права оренди для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
3) На період розроблення документації із землеустрою та державної реєстрації земельних ділянок,
але не більше ніж на чотири місяці, передати товариству з обмеженою відповідальністю
«Диннастія» в користування на умовах оренди нерозподілені (невитребувані) земельні частки
(паї) загальною площею 21,3005 га, ), а саме:
№ 9 площею 2,8167 га, № 18 площею 2,6660 га, № 19 площею 2,6841 га, № 26 площею 2,8164 га,
№ 229 площею 2,8183 га, № 230 площею 2,8183 га, № 315 площею 2,4285 га.
що знаходяться на території Барської міської ОТГ за межами населених пунктів для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарським підприємствам, але в
будь якому випадку до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
4) На період розроблення документації із землеустрою та державної реєстрації земельних ділянок,
але не більше ніж на чотири місяці, передати товариству з обмеженою відповідальністю
«Диннастія» в користування на умовах оренди польові дороги орієнтовною площею 14,9 га, які
входять до масивів, що обробляються данним господарством, що знаходяться на території
Барської міської ОТГ за межами населених пунктів для ведення товарного
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сільськогосподарського виробництва сільськогосподарським підприємствам, але в будь-якому
випадку до моменту виникнення потреби у використанні польових доріг при винесенні земельних
часток (паїв) в натурі (на місцевості).
10.35. СЛУХАЛИ: звернення Лук'янова Г.М. про зменшення процентної ставки орендної плати за
користування земельною ділянкою площею 0,0741га по вул. Шпаковича, 1.
Головуючий ставить на голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин:
Керуючись Положенням про порядок надання земельних ділянок у платне користування в місті Бар,
затвердженого 12 сесією 7 скликання Барської міської ради від 14.07.2016 року, враховуючи
претензійну роботу по стягненні збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного
доходу), з метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного
використання земельних ділянок, що належать до власності Барської міської ОТГ, 1) Відмовити Лук’янову Григорію Михайловичу у зменшенні процентної ставки орендної плати,
запропонованої заявником, за користування земельною ділянкою площею 0,0741га по вул.
Шпаковича, 1 в м.Бар за кадастровим номером 0520210100:01:067:0016.
2) Розмір орендної плати за земельну ділянку може бути переглянутий після вирішення питання по
стягненні збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного доходу).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «5»( Маковецький С.Г., Мандрика М.І.,Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«6» (Венгловський М.К., Капиця В.М., Олійник Р.Ю., Трачук В.О., Хоменко
В.В., Хом’як О.М.), утримались-«8» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією:
Встановити Лук'янову Григорію Михайловичу орендну плату 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 01.04.2016р. по 31.03.2019р. – в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,0741 га.
- на період з 01.04.2019р. 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 – «10» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти-«5»
(Маковецький С.Г., Мандрика М.І.,Подуфалов В.М., Поляк С.В., Цицюрський А.А.), утримались-«4»
(Гуменюк І.В., Лещенко О.М., Медвецький А.А., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.
10.36. СЛУХАЛИ: звернення Лук'янової Л.Я. про зменшення процентної ставки орендної плати за
користування земельною ділянкою площею 0,0650 га по вул. Шпаковича, 1/38, подані матеріали та
документи.
Головуючий ставить на голосування проект рішення, запропонований відділом земельних
відносин:
Керуючись Положенням про порядок надання земельних ділянок у платне користування в місті Бар,
затвердженого 12 сесією 7 скликання Барської міської ради від 14.07.2016 року, враховуючи
претензійну роботу по стягненні збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного
доходу), з метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного
використання земельних ділянок, що належать до власності Барської міської ОТГ, 1) Відмовити Лук'яновій Лесі Ярославівні у зменшенні процентної ставки орендної плати,
запропонованої заявником, за користування земельною ділянкою площею 0,0650 га по вул.
Шпаковича, 1/38 в м.Бар за кадастровим номером 0520210100:01:067:0008.
2) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі:
-12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку під забудовою
(капітальною одноповерховою) площею 0,0322 га ;
- 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за земельну ділянку, вільну від забудови
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(під проїздами, проходами та площадками), площею 0,0328 га .
3) Розмір орендної плати за земельну ділянку може бути переглянутий після вирішення питання по
стягненні збитків за користування земельною ділянкою (неодержаного доходу).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «5»( Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А.),
проти-«2»
(Олійник Р.Ю.,
Хом’як О.М.),
утримались-«12»
(Венгловський М.К.,Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Мандра В.В.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В.). Рішення не
прийнято.
Головуючий ставить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією:
Встановити Лук'яновій Лесі Ярославівні орендну плату за земельну ділянку в м. Бар по вул.
Шпаковича, 1/38 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:
- на період з 01.04.2016р. по 31.03.2019р.–в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки за земельну ділянку площею 0,0650 га.
- на період з 01.04.2019р. 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.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – «10» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Мандра В.В.,
Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти-«5» (Маковецький С.Г.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А.), утримались-«4» (Лещенко О.М.,
Медвецький А.А., Поляк С.В., Романяк Л.Г.). Рішення не прийнято.
10.37. СЛУХАЛИ: заяву гр. Лук’янова Г.М. про внесення змін до окремих рішень сесій Барської міської
ради щодо цільового призначення земельної ділянки по вул.Плотинній, 13 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р.
«Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр. Лук’янову Г.М.» та рішення 36
сесії Барської міської ради 8 скликання від 31.01.2019р. «Про встановлення Лук’янову Г.М. орендної
плати за земельну ділянку по вул. Плотинній, 13 в м.Бар», а саме слова «…для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення, магазину)…» замінити словами «… для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури…».
10.38. СЛУХАЛИ: заяву гр. Сопко Лесі Дмитрівни про надання дозволу на розроблення технічної
документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зокрема об’єднання
земельних ділянок, які перебувають в неї у користуванні.
Хом’як О.М. довів до відома проект рішення, запропонований відділом земельних відносин:
Надати дозвіл гр. Сопко Лесі Дмитрівні на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок, зокрема об’єднання земельних ділянок площею 0,0036 га
кадастровий номер 0520210100:01:108:0033 та площею 0,0096 га, кадастровий номер
0520210100:01:108:0052, що розташовані по вул. Соборній, 11 в м. Бар, в одну земельну ділянку
площею 0,0132 га з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
та пропозицію відділу з юридичних питань:
Відмовити, враховуючи те, що різні земельні ділянки. Земельна ділянка площею 0,0036 га
кадастровий номер 0520210100:01:108:0033 надавалась на умовах оренди для обслуговування
прибудови для магазину, земельна ділянка площею 0,0096 га, кадастровий номер
0520210100:01:108:0052 надавалась у користування на умовах особистого сервітуту для
обслуговування доріжки і благоустрою навколо об’єкту торгівлі, та є вільною від забудови.
Хом’як О.М. сказав, що пропозиція профільної комісії об’єднати ці дві земельні ділянки.
Головуючий сказав, що непотрібно створювати ще один прецедент незаконного встановлення
тимчасової споруди , тим паче що там є ОСББ і потрібно погоджувати з ним.
Мандрика М.І. сказав, що питання викликає сумнів, так як відділ земельних відносин і відділ з
юридичних питань не мають однієї думки.
Головуючий виносить пропозицію: Заяву зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Заяву зняти на додаткове вивчення.
10.39. СЛУХАЛИ:заяву гр. Терьохіна Ігоря Євгеновича про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів для подальшого оформлення права власності
на земельну ділянку.
Хом’як О.М. зачитав проект рішення відділу земельних відносин:
Надати дозвіл гр. Терьохіну Ігорю Євгеновичу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
подальшого оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0050 га по
вул. Героїв Майдану (біля будинку № 17) в м. Бар для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
Хом’як О.М. сказав, що ніхто не бачив інваліда, не бачили його представника, не принесли
необхідних документів на комісію, запропонував: Заяву зняти на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Заяву зняти на додаткове вивчення.
10.40. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельника Д.М. про викуп земельної ділянки по площі Пам’яті, 1 А в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16»(Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., 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«3» (Мандрика М.І., Мельник Н.В., Поляк С.В.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати Барській міській раді дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0054 га по площі Пам’яті, 1 А в м. Бар,
кадастровий номер 0520210100:01:068:0038, для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, на якій розташований належний заявнику об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля
«магазин».
2) Гр. Мельнику Денису Миколайовичу укласти з Барською міською радою договір про оплату
авансового внеску.
10.41. СЛУХАЛИ: клопотання директора ТОВ «НІКО-ТРАНС» Кофана А.Л. про виділення земельної
ділянки в довгострокову оренду для ведення господарської діяльності із доданими документами.
Депутат Трачук В.О. попросив, щоб представник ТОВ «НІКО-ТРАНС» надала пояснення з цього
питання.
Представник ТОВ «НІКО-ТРАНС» сказала , що це підприємство нараховує 27 автобусів, які
обслуговують міські, міжміські і інші перевезення. Підприємство хоче побудувати гаражі і
адмінприміщення, інвестувати в бюджет громади значні кошти.
Головуючий ставить на голосування проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Маковецький С.Г.,
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-«3» (Гуменюк І.В., Мандра В.В., Марущак Т.Л.), утримались-«4»
(Лещенко О.М., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Поляк С.В.). Рішення не прийнято.
Хом’як О.М. сказав, що територія заросла бур’янами , варто надати землю інвесторам.
Головуючий сказав, що ця земля в промисловій зоні, має бути біля 60 осіб працюючих, відповідно
податки будуть сплачуватись в бюджет громади, виносить питання на повторне голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Маковецький С.Г.,
Марущак Т.Л., 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-«2» (Гуменюк І.В., Мандра В.В.), утримались«4» (Лещенко О.М., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Поляк С.В.). Рішення не прийнято.
Вийшла депутат Гуменюк І.В.
В роботі сесії взяли участь: – 17 депутатів та міський голова (Венгловський М.К., Гуршал І.Й.,
Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л.,
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Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Поляк С.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Гуменюк І.В., Кальман О.В., Ковальов М.Т., Колос А.О., Маршук М.К.,
Мірчук С.В., Педос Г.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
Хом’як О.М. сказав, що залучення інвесторів в інтересах громади.
Представник ТОВ «НІКО-ТРАНС» повторно надала пояснення про підприємство.
Головуючий ще раз роз’яснив про місце знаходження земельної ділянки, виніс ще раз на
голосування дане питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю.,
Подуфалов В.М., Поляк С.В.,
Романяк Л.Г., Трачук В.О.,
Хоменко В.В.,
Хом’як О.М.,
Цицюрський А.А.), проти-«1» (Мандра В.В.), утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки (далі – Технічна документація) площею
25,8570 га по вул. Арсенальній в м. Бар, кадастровий номер 0520210100:01:002:0066, з цільовим
призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, зокрема її поділу на дві
земельні ділянки площами 0,65 га та 25,2070 га з метою подальшого надання земельної ділянки в
користування.
Зайшла депутат Гуменюк І.В.
В роботі сесії взяли участь: – 18 депутатів та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., 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., Ковальов М.Т., Колос А.О., Маршук М.К., Мірчук С.В.,
Педос Г.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
10.42. СЛУХАЛИ: заяву Таєнчука О.В. щодо внесення змін до рішення 31 сесії Барської міської ради 8
скликання від 09.10.2018р. «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на
земельну ділянку гр. Таєнчуку О.В.» щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на «для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (облаштування окремого входу до офісу)».
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. сказав, що питання вирішується з порушенням
процедури і земельного законодавства.
Головуючий виносить на голосування проект рішення, запропонований профільною комісією.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17»(Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М.,
Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хоменко В.В., Хом’як О.М.), проти-«1»
(Цицюрський А.А.), утримались-«1» (Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від 09.10.2018р.
«Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку гр.
Таєнчуку О.В.», а саме слова «…для іншої житлової забудови (облаштування входу до квартири)…
» замінити словами на «…для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (облаштування
окремого входу до офісу)…».
11.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Барській міській раді проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Барській міській раді проект 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.
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12.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Барській міській раді технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок, зокрема поділу земельної ділянки по вул. Арсенальній в
м. Бар на дві земельні ділянки на звернення Барського КВУ ВКГ «Барводоканал».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Барській міській раді технічну документацію із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок, зокрема поділу земельної ділянки по вул. Арсенальній в м. Бар
площею 33,8570 га кадастровий номер – 0520210100:01:002:0056, на дві земельні ділянки:
- площею 25,8570 га, кадастровий номер – 0520210100:01:002:0066, яка знаходиться по вул.
Арсенальній в м. Бар,
- площею 8,0000 га, кадастровий номер – 0520210100:01:002:0065, яка знаходиться по вул.
Арсенальній в м. Бар,
з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Питання постійної комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів,
цін та інвестицій інформує Гуменюк І.В.

13.1. СЛУХАЛИ: про затвердження Програм.
Гуменюк І.В. сказала, что Програма розвитку системи надання соціальних послуг у Барській
міській об’єднаній територіальній громаді на період до 2020 року актуальна буде після створення
Центру соціальних послуг. Наразі вона неактуальна, тому комісія зняла з розгляду.
Депутат Марущак Т.Л. сказала, що ця програма стосується і розвитку їх центру.
Головуючий ставить на голосування питання про затвердження Програми по наданню пільг
особам – учасникам Антитерористичної операції ( Операції Об’єднаних сил ), внутрішньо
переміщеним особам на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Барської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
Головуючий ставить на голосування питання про затвердження Програми Барської міської
об’єднаної територіальної громади по соціальному захисту населення на 2019 рік у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
Головуючий ставить на голосування питання про затвердження Програми розвитку системи
надання соціальних послуг у Барській міській об’єднаній територіальній громаді на період до 2020
року.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«6» (Гуменюк І.В., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Медвецький А.А., Поляк С.В., Трачук В.О.), утримались-«7» (Венгловський М.К., Гуршал І.Й.,
Капиця В.М., Лещенко О.М., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято .
ВИРІШИЛИ: Затвердити:
1) Програму по наданню пільг особам – учасникам Антитерористичної операції ( Операції
Об’єднаних сил ), внутрішньо переміщеним особам на харчування дітей в закладах загальної
середньої освіти Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
2) Програму Барської міської об’єднаної територіальної громади по соціальному захисту
населення на 2019 рік у новій редакції.
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13.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «ДОРОГИ» Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:Внести зміни до Програми « ДОРОГИ» Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки, затвердженої 8 сесією Барської міської ради 8 скликання від
07.06.2017 року, а саме:
1) Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Основні завдання даної програми»
доповнити пунктом:
-покращення стану дороги, шляхом проведення робіт з поточного-середнього та дрібного
ремонту автомобільної дороги місцевого значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці)
з метою забезпечення якісного сполучення населених пунктів с. Гармаки з с. Комарівці та
під’їзду до проектує мого кладовища.
2) Розділ ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, абзац «Виконання Програми
забезпечить» доповнити пунктом:
 збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від
руйнування;
 раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на
проведення поточного-середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці) на території міста Бар Вінницької
області».
 ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, на аварійних ділянках дороги
загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;
 покращення транспортного, сполучення та безпеки дорожнього руху.
3) Додаток 2 до даної програми доповнити пунктом 2:
«2. На проведення поточного-середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)-(Бар-Комарівці) на території міста Бар Вінницької області
– 200 000,00 грн.»
4) Додаток 3 до даної програми доповнити пунктом 2:
№
п/п
2

Назва ради

Назва автомобільної дороги

Сума коштів
(грн.)

Барська міська рада

Автомобільна
дорога
місцевого
значення С-02-01-42 (Бар-Гармаки)- 200 000,00
(Бар-Комарівці) на території міста Бар
Вінницької області

13.3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми культурного розвитку Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 34 сесії Барської міської ради 8
скликання від 18.12.2018 р., а саме додаток до Програми «План культурно-масових заходів
Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» доповнити пунктами згідно
Додатку 1 до рішення.
14.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет
Барської міської ОТГ на 2019 рік»
ГОЛОСУВАЛИ п. 14.1), п.14.2 п.п.14.2.1)- 14.2.2) проекту рішення: за – одноголосно.
ГОЛОСУВАЛИ п.14.2 п.п.14.2.3) проекту рішення: за – «13» (Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця
В.М., 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-«2» (Венгловський М.К.,
Трачук В.О.), утримались-«4» (Мандра В.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Поляк С.В.).
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Рішення не прийнято .
Головуючий розповів про важливість розвитку дитячої спортивної школи і тієї події , що відбулась
недавно в цій установі. І не вручити подарунки в день відкриття школи після ремонту школи – це
нетактовно з нашого боку. Виносить повторно на голосування пункт 14.2.3) даного рішення.
ГОЛОСУВАЛИ пункт 14.2.3): за – «14» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
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-«1» (Трачук В.О.),
утримались-«4» (Мандра В.В., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Поляк С.В.). Рішення прийнято .
ГОЛОСУВАЛИ п. 14.2) п.п. 14.2.4) - 14.2.6) , п.14.3) проекту рішення: за – одноголосно.
Гуменюк І.В. довела суть усіх підпунктів пункту 14.4) проекту рішення.
Депутат Мандра В.В. висказав своє непорозуміння щодо п.п.14.4.1) проекту рішення.
Омельчук В.В. сказав , що освітлення дороги має ввійти в проект реконструкції дороги.
Депутатами було задано декілька суперечливих питань і отримано неоднозначні відповіді.
Головуючий ставить на голосування щодо зняття з розгляду п.п. 14.4.1) п.14.4) про
перенесення видатків по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по
КП «Бар-благоустрій» перенести видатки в сумі 229 000,00 грн. з об’єкту «Виготовлення ПКД та
реконструкція зовнішнього освітлення житлового масиву в складі вулиць Грушевського,
Делімарського, Котова, Мазура, Н.Курченко, Сагайдачного в м.Бар Вінницької області» на об’єкт
«Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Ватутіна, Довженка, пров.Довженка, Садова,
Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної в м.Бар Барського району».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ГОЛОСУВАЛИ п. 14.4) п.п. 14.4.2) - 14.4.4) , п.14.5) - 14.7) проекту рішення: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
14.1) У зв’язку з приведенням у відповідність до бюджетної класифікації, внести зміни до
дохідної частини бюджету:
Зменшити доходи:
- По коду доходів 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів » в сумі 100 000,00 грн.
Збільшити доходи:
- По коду доходів 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» в сумі 17 000,00 грн.
- По коду доходів 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення» в сумі 10 000,00 грн.
- По коду доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » в сумі 30 000,00 грн.
- По коду доходів 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в
сумі 43000,00 грн.
14.2) За рахунок вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 рік
збільшити видатки на суму 328087,00 грн.:
14.2.1) По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000,00 грн.
14.2.2) По КПКВКМБ 0119730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» субвенція до обласного бюджету у сумі 200000,00 грн. на
проведення робіт поточного, середнього та дрібного ремонту автомобільної дороги
місцевого значення (Бар - Гармаки) – (Бар - Комарівці), індекс дороги С-02-01-42 /фінансова
участь місцевих бюджетів у реалізації проектів з будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання доріг загального користування місцевого значення/ для ДП «Служба місцевих
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автомобільних доріг у Вінницькій області» за зазначеним в Угоді цільовим призначенням.
14.2.3) По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» як кошти передані із загального
фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 20000,00 грн. для придбання товарноматеріальних цінностей для КУ Барська районна ДЮСШ «Колос».
14.2.4) По КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по Барській міській раді в сумі
21743,00 грн. для оплати експертизи проекту будівництва по об’єкту «Очистка від мулових
наносів ставка в м.Бар».
14.2.5) По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 ««Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 35144,00 грн. на оплату робіт з виконання поточного
ремонту внутрішньої системи опалення в Барській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1.
14.2.6) По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Барблагоустрій» в сумі 31200,00 грн. на виготовлення, художнє оформлення та монтаж
гранітних плит, у кількості 2 штуки, для заміни пошкоджених під час непогоди на Братській
могилі Воїнів-визволителів по вул.Буняковського в м.Бар в парковій зоні.
14.3) За рахунок вільного залишку спеціального фонду /Плата за оренду майна бюджетних
установ/, який склався станом на 01.01.2019 рік збільшити видатки на суму 30000,00 грн.
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» по Барському ліцею №2 для придбання матеріалів для поточного
ремонту в приміщені початкової школи.
14.4) Перенести видатки:
14.4.1) По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» перенести видатки в сумі 12500,00 грн. на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання ноутбуку для ДНЗ
№8.
14.4.2) 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» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» перенести видатки в сумі 8000,00 грн. на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання принтера МФУ 3 в 1.
14.4.3) По КПКВКМБ 0118700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»
перенести видатки на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по Барській міській раді в сумі 150000,00
грн. на оплату робіт з придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків в м.Бар
14.5) Затвердити розпорядження:
14.5.1) від 05 лютого 2019р. №14
1. У зв’язку з необхідністю термінового проведення лікування:
Виділити кошти в сумі 10000,00 грн. для виплати матеріальної допомоги Ратушняк Ірині
Олегівні на лікування сина Ратушняка Владислава Максимовича, за рахунок коштів
передбачених в бюджеті Барської міської ОТГ по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Барської міської ради, з подальшим
виділенням коштів за рахунок вільного залишку загального фонду бюджету, який склався
станом на 01.01.2019 року, на КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
14.5.2) від 11 лютого 2019р. №16
1. Збільшити доходи по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» в сумі 180600,00 грн.
27

2. За рахунок надходжень загального фонду / Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету / збільшити видатки загального фонду, в сумі
180600,00 грн. 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 2111 «Заробітна плата» в сумі – 118525,00 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату» в сумі 26075,00 грн. на виплату заробітної плати педагогічним
працівникам ЗОШ, які займаються з особами з особливими освітніми потребами, на КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 36000,00 грн. для придбання
предметів та матеріалів для осіб з особливими освітніми потребами.
14.5.3) від 18 лютого 2019р. №21
Перенести видатки:
1. 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 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 5000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
2. По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 26000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
3. По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 30000,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення ТПВ.
14.5.4) від 01 березня 2019р. №25
У зв’язку з необхідністю проведення видатків, перенести видатки:
1.1.По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з грудня
місяця з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 400,00 грн., з КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2600,00 грн. та направити на КЕКВ
2273 «Оплата електроенергії» на березень місяць в сумі 3000,00 грн.;
1.2 .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» зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» з травня місяця в сумі 5400,00 грн., з червня –
5400,00 грн. та направити на спеціальний фонд як кошти передані із загального фонду до
спеціального фонду бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» на березень місяць;
1.3.
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зняти видатки з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» з березня місяця в сумі 7575,00 грн. та
направити на спеціальний фонд як кошти передані із загального фонду до спеціального
фонду бюджету розвитку на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» на відповідний місяць /оплата меблів для Барської ЗОШ ІІІІ ст..№3/.
14.5.5) від 01 березня 2019р. №26
У зв’язку з необхідністю проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не
сільськогосподарського призначення /за рахунок сплати авансового внеску/, перенести
видатки спеціального фонду бюджету розвитку:
По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)» зняти видатки з березня місяця з КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі
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заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 3500,00 грн. та
направити на КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ 2281
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)
програм» на відповідний місяць.
14.5.6) від 15 березня 2019р. №31
1. Збільшити доходи загального фонду:
По коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду» в сумі 20633,00 грн.
2. За рахунок надходжень загального фонду збільшити видатки спеціального фонду бюджету
розвитку :
По КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 20633,00 грн., на
придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, відповідно до розпорядження
КМУ № 964-р від 12.12.2018 року.
14.6) Збільшити доходи по коду 25020100 благодійні внески та гранти в сумі 61388,38 грн.
14.7) За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів збільшити видатки в сумі
61388,38 грн.:
- По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4120,00 грн. / ДНЗ
№2 ваги електронні -1/150,00 грн., обігрівач -1/180,00 грн., пилосос-1/2500,00 грн., шкаф
іграшковий-1/1200,00 грн., статуетка дерев’яна орел – 1/90,00 грн./
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 20,83 грн.
- 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 22192,00 грн. /ЗОШ
№3 елекрточайник-1/100,00 грн., свіч-2/150,00 грн., колонки-2/290,00 грн., UPS1/200,00грн., груша-1/350,00 грн., телевізор-3/12050,00 грн., стенди-3/1638,00 грн.,
годинник-2/95,00 грн., DVD-1/949,00 грн., металева підставка під вазони-5/250,00 грн.,
книжна шафа-4/2335,00 грн., шнур електричний-1/220,00 грн., кронштейн-1/235,00 грн.,
тюль з лабрикеном-1/2750,00 грн., карнизи-3/180,00 грн., двигун-1/400,00 грн.
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 55,55 грн.
- 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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
35000,00 грн. /скважина с.Антонівка/
15.1.

СЛУХАЛИ: Про зміни до складу комісії з реорганізації Глинянського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пункт 3 рішення 19 сесії Барської міської ради 8 скликання від 24.01. 2018 р. «Про
внесення змін до рішення 11 позачергової сесії 8 скликання від 10.08. 2017 року «Про припинення
Глинянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад» шляхом його реорганізації у Глинянську філію Барського навчально –
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Барської міської ради
Вінницької області» викласти у наступній редакції:
«3. Утворити комісію з реорганізації
Глинянського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» у складі:
Гвоздяр Юрій Васильович – заступник міського голови, голова комісії.
Члени комісії: Стрельчук Наталія Олександрівна – начальник соціально-гуманітарного
відділу міської ради;
Федик Сергій Михайлович - директор Барського навчально – виховного комплексу
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«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Барської міської ради Вінницької
області
Рудик Анатолій Миколайович – директор Глинянського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад;
Чубар Оксана Василівна – начальник відділу з юридичних питань міської ради;
Гаджалова Майя Федорівна – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
15.2.

СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту, складеного комісією з реорганізації
Глинянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня –
дошкільний навчальний заклад»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити передавальний акт від 03.04.2018р., складений комісією з реорганізації
Глинянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад», додається.

16.

СЛУХАЛИ: Про утворення у складі Барського дошкільного навчального закладу № 2
«Сонечко» інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми потребами.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1) Утворити з 01.04.2019 року у складі Барського дошкільного навчального закладу № 2
«Сонечко» інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми
потребами ( на базі існуючої ясельної групи ).
2) Ввести до штатного розпису Барського дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко»
посаду «асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».
3) Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради (Стрельчук Н.О.):
3.1) Забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами
відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і
можливостей.
3.2) Встановити наповнюваність інклюзивної групи до 15 осіб,з них 1– 3 дитини з особливими
освітніми потребами.

17.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від
05.01.2017р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради».
Гуменюк І.В. сказала, що в міській раді є вакансії, тому потрібно за рахунок вакансії ввести цю
посаду, не збільшуючи чисельності штату.
Кушнір Т.О. сказала, що в відділі немає жодного спеціаліста з соціальної роботи. Тому крім
складання актів є інша робота і цей спеціаліст край необхідний.
Головуючий розповів про наявні вакансії і про важливість їх заповнення спеціалістами по
профілю, виносить на голосування проект рішення апарату міської ради щодо внесення змін до
рішення 1 сесії Барської міської ради 8 скликання від 05.01.2017р. «Про загальну чисельність та
структуру апарату міської ради», а саме:
1. Затвердити загальну чисельність апарату Барської міської ради в кількості 46 осіб;
2. Включити до структури соціально-гуманітарного відділу одну
посаду – гол.спеціаліст з
питань соціального захисту населення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«8» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й.,
Лещенко О.М., Мандрика М.І., Медвецький А.А., Олійник Р.Ю., Трачук В.О.), утримались-«5»
(Капиця В.М., Мандра В.В., Мельник Н.В., Поляк С.В., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.
Вийшов депутат Мандрика М.І.
В роботі сесії взяли участь: – 17 депутатів та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., 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., Ковальов М.Т., Колос А.О., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
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Мірчук С.В., Педос Г.В., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.
18.

СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу «Центр соціальних послуг» Барської
міської ради.
Головуючий сказав, що нам важливий цей центр для покращення якості надання соціальних
послуг, важливо розпочати діяльність у цій сфері, враховуючи ті зміни, які принесе реформа в
перспективі продовження децентралізації в Барському районі.
Кушнір Т.О. розповіла, що створення центру буде сприяти підвищенню якості надання соціальних
послуг і ОТГ зможе отримати спеціально обладнаний автомобіль для осіб з інвалідністю, подавши
заявку до 31 березня 2019 р.. Сказала, що згідно внесених змін до статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування», підписаних Президентом України Порошенком П.О., до делегованих
повноважень міських рад належить: «вирішення відповідно до законодавства питань надання
соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах;».
Мельник Н.В. сказала , що в нас немає фінансування, і ця допомога достатньо якісна. Ми можемо
делегувати свої повноваження і кошти до районної установи з надання соціальних послуг.
Кушнір Т.О. сказала, що створення центру йде в межах виділених коштів на 2019 рік на
соціальний захист населення.
Мельник Н.В. сказала, що в 2020 році відбудеться об’єднання громад і тоді «будете створювати
хто що хоче», а на сьогодні , на її думку, має залишитись так, як є .
Кушнір Т.О. сказала, що ОТГ повинна виконувати ті функції, що покладає держава.
Марущак Т.Л. сказала, що дуже важливо отримати такий автомобіль, щоб доставляти в центр
«Еверест» дітей з району.
Головуючий ще раз звернувся до депутатів підтримати створення центру , так як це дасть
можливість значно покращити надання соціальної допомоги. Виносить на голосування
наступний проект рішення, запропонований апаратом міської ради:
1) Створити Комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Барської міської ради Вінницької
області.
2) Затвердити структуру та чисельність працюючих комунального закладу «Центр соціальних
послуг» Барської міської ради Вінницької області, додається.
3) Затвердити Статут Комунального закладу «Центр соціальних послуг» Барської міської ради
Вінницької області, додається.
4) Фінансовому відділу провести перерозподіл видатків в межах бюджетних призначень на 2019
рік на соціальний захист та в подальшому при плануванні бюджету передбачати відповідні
видатки на утримання закладу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «6» (Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«3» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Медвецький А.А.),
утримались-«9» (Гуршал І.Й., Капиця В.М., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мельник Н.В.,
Олійник Р.Ю., Поляк С.В., Трачук В.О., Хом’як О.М.). Рішення не прийнято.

19.

Звіт тендерного комітету Барської міської ради.
Голова тендерного комітету Гвоздяр Ю.В. прозвітував про роботу тендерного комітету, звіт
додається.
Депутат Хом’як О.М. : Чи проводились тендерні закупівлі по ремонту подвір’я ЗОШ №1?
Гвоздяр Ю.В. сказав, що ні, так як у нас ще не було бюджетних призначень. Депутати
проголосували деклоративно на 31 сесії 8 скликання про те, щоб розпочинати проводити роботи
без виділення коштів.

20.

Звіт про святкування новорічних та різдвяних свят у місті.
Спеціаліст з питань культури та туризму ,фізкультури , молоді та спорту соціально-гуманітарного
відділу Григор’єв Р.В. прозвітував про святкування новорічних та різдвяних свят у місті Бар, звіт
додається.
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21.

Різне.
Бажаючих виступити не було.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 38 сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

О.М.Лещенко

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов

32

