УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №3
Засідання виконавчого комітету
05 березня 2019 року

м. Бар

Присутні: Воробйов С.С., Гвоздяр Ю.В., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Латковська Т.О.,
Мельник В.І.,
Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А. ,
Федорюк І.М.,
Фрик М.П.,
Шаповалова Л.М.
Відсутні: Голодюк О.Л., Залевська Т.А., Кібітлевський Й.Е., Костенко О.С., Лановий В.І.,
Луцак В.М., Нікітін С.С.
У структурі виконкому не заповнені три одиниці.
Головуючий: міський голова Цицюрський А.А.
Секретар: секретар міської ради Подуфалов В.М.
Порядок денний :
1/36. Про оголошення конкурсу на право здійснення збирання та перевезення побутових
відходів на території Барської міської ОТГ.
2/37.Про коригування тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення твердих
побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради.
3/38. Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Бар-благоустрій»
Барської міської ради.
4/39. Про постановку на квартирний обліки Леська А.С.
5/40. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди
групи нежитлових приміщень з Барською районною ГО «Клуб спортивних єдиноборств
ім..Юрія Барди «ДАО».
6/41. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди
частини території з ПП «ВОЛЮС».
7/42. Про дозвіл Волошину О.К., Чебаненко І.О. на виготовлення будівельного паспорту щодо
будівництва житлового будинку та господарської будівлі по вул. Делімарського, 62 в м.Бар.
8/43. Про дозвіл Бурому П.І. на виготовлення будівельного паспорту щодо реконструкції
господарської будівлі – хліву по вул. Монастирській, 26/1 в м.Бар.
9/44. Про видалення дерев на території Барської міської ОТГ.
10/45. Про погодження Гоменюк Л. М. місця здійснення тимчасової сезонної виносної торгівлі
квітами в м. Бар на майдані Святого Миколая.
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11/46. Про погодження Черненькій О.М. місця здійснення тимчасової сезонної
торгівлі квітами в м. Бар на майдані Святого Миколая.

виносної

12/47. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди – вуличних лавок в м. Бар по
вул. Гагаріна, 4 за зверненням Дочірнього підприємства «Польський Дім у м. Барі» Товариства
«Спільнота польська»
13/48. Про видалення, кронування дерев в с.Широке по вул.Зарічна.
14/49. Про організацію вивезення побутових відходів з Івановецькою сільською радою на
полігон твердих побутових відходів Барської міської ОТГ.
15/50. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на встановлення дорожньої розмітки та
знаків пішохідного переходу по вул. М.Туніка в м.Бар.
Розгляд питань порядку денного:
Голова виконкому відкрив засідання.
Подельнюк О.М.(начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства) запропонувала включити до порядку денного засідання додатково питання про
видалення дерев по вулиці Гаївській,2 (тополя-3шт.), за зверненням гр.Казьмірука П.Я.. Акт
обстеження зелених насаджень додається.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Розглянути це питання під час розгляду пункту 9 «Про видалення дерев на території Барської
ОТГ»
1/36. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на право здійснення збирання та перевезення
побутових відходів на території Барської міської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Оголосити конкурс на право здійснення у межах території міста Бар збирання та перевезення
побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
2) Основними критеріями конкурсу є наявність спеціально обладнаних транспортних засобів та
вартість послуг.
3) Оголошення про проведення конкурсу опублікувати в друкованих засобах масової
інформації та оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
4) Для проведення конкурсу створити комісію у складі:
голова комісії – заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.;
секретар комісії – начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;
члени комісії:
- начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М.
- начальника фінансового відділу Ковтун І.М.
- головний спеціаліст відділу МА ЖКГ Погребнюк Ю.В.
5) Результати проведення конкурсу подати на розгляд сесії Барської міської ради.
2/37.СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення
твердих побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради.
Каськун Л.Л. запитала про різницю між нині діючими тарифами та тими, що ми затверджуємо.
Андрій Коляда (економіст КП «Бар-благоустрій») відповів, що різниця у 6%.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ:
1) Провести перерахування тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення твердих
побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій» шляхом коригування наступних
складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення:
1.1) заробітна плата;
1.2) паливно-мастильні матеріали.
2) Затвердити скориговані тарифи на послуги із збирання, вивезення та захоронення твердих
побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій», у зв’язку з чим внести відповідні
зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 146 від 09.06.2017
р. про затвердження тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення твердих
побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій», Тарифи на послуги із збирання,
вивезення та захоронення твердих побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій»
Послуга

І група
споживачів
(населення) за
1 м3

ІІІ група
споживачів
(юридичні особи,
ФОП) за 1 м3

112,63

ІІ група
споживачів
(бюджетні
установи)
за 1 м3
117,76

1. Збирання та вивезення
ТПВ
2. Захоронення ТПВ
Всього:

20,81
133,44

21,74
139,50

24,59
157,71

133,12

Згідно норм надання послуг, зазначених у Постанові КМУ №1070 від 10.12.2008р.
в Додатку №2
Тариф на збір, вивіз та захоронення ТПВ від багатоквартирних будинків за
відсутності каналізації та/або централізованого опалення, на одну людину за
один місяць (0,1175 м3)
15,68
Тариф на збір, вивіз та захоронення ТПВ для одноквартирних будинків з
присадибною ділянкою за відсутності каналізації та/або водопостачання,
та/або централізованого опалення, на одну людину за один місяць (0,1258 м3)
16,79
3) Зазначені у даному рішенні тарифи на послуги, які надає КП «Бар-благоустрій», запровадити
з 01 квітня 2019 року.
4) Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету Барської міської ради
від 18.05.2018 р. за № 68 «Про коригування тарифів на послуги із збирання, вивезення та
захоронення твердих побутових відходів, що надаються КП «Бар-благоустрій» Барської
міської ради »
5) Опублікувати дане рішення в ЗМІ та оприлюднити на офіційному сайті міської ради barcity.com.ua в мережі ІНТЕРНЕТ.
6) КП «Бар-благоустрій» про зміст даного рішення довести до відома населення м. Бар шляхом
розміщення відповідної інформації на дошках оголошень в приміщенні підприємства та на
вулицях міста.
3/38. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Барблагоустрій» Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Провести перерахування тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Бар-благоустрій»
шляхом коригування наступних складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові
зміни в бік збільшення:
- заробітна плата;
3

2) Затвердити скориговані тарифи на ритуальні послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій»,
відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на
території Барської міської об’єднаної територіальної громади, у зв’язку з чим внести
відповідні зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 112 від
27.04.2017 р. про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Барблагоустрій»:
Тарифи на надання послуг з копання могили вручну в літній період
№ з/п
Перелік послуг
Вартість в
гривнях
1.
Копання могили вручну в літній період:
могила на замовну труну
993,59
стандартна могила
832,66
підліткова могила
606,89
дитяча могила
292,38
Тарифи на надання послуг з копання могили вручну в зимовий період
№ з/п
Перелік послуг
Вартість в
гривнях
1.
Копання могили вручну в зимовий період:
- могила на замовну труну
1574,81
- стандартна могила
1311,34
- підліткова могила
990,16
- дитяча могила
499,62
Тарифи на надання автомобілем УАЗ 3303 послуг на поховання (4 год.)
№ з/п
Перелік послуг
Вартість в гривнях
1.

Надання автомобільних послуг на поховання по
місту Бар
Додатково вартість 1 км за межами міста Бар

475,92
11,89

3) Затвердити скориговані тарифи на ритуальну послугу по догляду за могилою, що

надається КП «Бар-благоустрій», у зв’язку з чим внести відповідні зміни до пункту 3
рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 148 від 09.06.2017 р. про
затвердження тарифів на ритуальну послугу по догляду за могилою, яка надається КП
«Бар-благоустрій» на території Барської міської об’єднаної територіальної громади .
Тариф на надання ритуальної послуги по догляду за могилою
Тип могили
Вартість за рік, грн.
Вартість 1 місяць, грн.
з ПДВ
з ПДВ
Одинарна могила
644,26
53,69
Подвійна могила
937,09
78,09
Родинна могила
1288,50
107,38
4) Зазначені у пунктах 2, 3 даного рішення тарифи на ритуальні послуги, які надає КП «Бар-

благоустрій», запровадити з 1 квітня 2019 року.
5) Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету Барської міської ради
від 18.05.2018 р. за № 69 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються
КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради»
6) Опублікувати дане рішення в ЗМІ та оприлюднити на офіційному сайті міської ради barcity.com.ua в мережі ІНТЕРНЕТ.
7) КП «Бар-благоустрій» про зміст даного рішення довести до відома населення, що проживає
на території Барської міської ОТГ шляхом розміщення відповідної інформації на дошках
оголошень, розташованих в приміщенні підприємства та на вулицях території Барської
міської ОТГ.
4/39. СЛУХАЛИ: заяву Леська А.С. про постановку на квартирний облік.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
Леська Андрія Сергійовича , склад сім’’ї – 1 особа, із занесенням у списки загальної черги під
№ 345.
5/40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії
договору оренди групи нежитлових приміщень з Барською районною ГО «Клуб спортивних
єдиноборств ім..Юрія Барди «ДАО».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити висновок про вартість групи нежитлових приміщень №71 загальною площею
97,09 кв.м , яке розташоване в будинку № 17 по вул. Героїв Майдану в м. Бар, виготовлений
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мудрим В.В. станом на 31.01.2019 р., в розмірі
151460,00 грн. (без урахування ПДВ) ( 151460,00 грн./97,09 кв.м =1560,00 грн./кв.м).
2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди групи
нежитлових приміщень №71 загальною площею 97,09 кв.м , яке розташоване в будинку №
17 по вул. Героїв Майдану в м. Бар, та знаходиться на балансі КП «Бар-благоустрій»,
площею 97,09 м2, з Барською районною ГО «Клуб спортивних єдиноборств ім..Юрія Барди
«ДАО» на 2 роки 11 місяців з 01.08.2018р., для проведення занять спортом з дітьми та
підлітками, зі ставкою орендної плати в розмірі 1,30 грн./ м2 в місяць, що становить 1 %
вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної (експертної) оцінки
(1514,60 грн. в рік за орендоване приміщення).
3) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» (балансоутримувач приміщення) укласти відповідну
додаткову угоду з Барською районною ГО «Клуб спортивних єдиноборств ім..Юрія Барди
«ДАО» до договору оренди групи нежитлових приміщень про продовження терміну його дії.
6/41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії
договору оренди частини території з ПП «ВОЛЮС».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди частини
території КП «Бар-благоустрій» – відкритої площадки площею 35 м2 по вул. М.Кривоноса,
68 в м.Бар з ПП «ВОЛЮС» для стоянки двох автобусів, з 18.03.2019р. терміном 2 роки 11
місяців, зі ставкою плати за стоянку в розмірі 25 грн./м2 в місяць.
2) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» (балансоутримувач приміщення) на підставі даного
рішення, укласти договір оренди частини території з ПП «ВОЛЮС» .
7/42. СЛУХАЛИ: заяву Волошина О.К. та Чебаненко І.О. щодо будівництва житлового
будинку та господарської будівлі по вул. Делімарського, 62 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Волошину Олексію Кириловичу, Чебаненко Ірині Олексіївні на
виготовлення будівельного паспорту щодо будівництва житлового будинку розміром 9,0 м х
10,0 м та господарської будівлі розміром 13,5 м х 4,2 м по вул. Делімарського, 62 в м.Бар на
приватній земельній ділянці.
8/43. СЛУХАЛИ: заяву Бурого П.І. щодо реконструкції господарської будівлі – хліву по вул.
Монастирській, 26/1 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Бурому Петру Івановичу на виготовлення будівельного паспорту
щодо реконструкції господарської будівлі – хліву розміром 8,70 м х 12,30 м по вул.
Монастирській, 26/1 в м.Бар на приватній земельній ділянці.
9/44. СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Барської міської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на видалення наступних дерев:
1) береза – 1 шт. /аварійний стан/ в м.Бар по вул..Каштанова, 29, за зверненням КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ»;
2) липа – 1 шт./аварійний стан/, яблуння – 2 шт. /аварійний стан/ в м.Бар по вул.Героїв
Майдану, 21, за зверненням КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
3) горобина – 3 шт./аварійний стан/, в м.Бар по вул.Героїв Майдану, 28, за зверненням КП
«БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
4) горобина – 5 шт., клен – 1 шт., вишня – 2шт., яблуня – 2шт /аварійний стан/, алича – 1шт
/вікова межа/ в м.Бар по вул. Каштанова, 23 за зверненням директора Барського дошкільного
навчального закладу №2 «Сонечко» Філіпової Л.С.
5) клен – 2 шт., горобина – 1шт., яблуня – 1шт /аварійний стан/, вишня – 3шт /вікова межа/ в
м.Бар по вул. Каштанова, 25 за зверненням директора Барського дошкільного навчального
закладу №3 «Зірочка» Комендра А.Р.
6) тополя – 3шт. /вікова межа/ в м.Бар по вул..Гаївська, 2 за зверненням гр. Казьмірука П.Я..
10/45. СЛУХАЛИ: заяву Гоменюк Л.М. щодо здійснення тимчасової сезонної виносної
торгівлі квітами в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Погодити Гоменюк Ларисі Миколаївні місце здійснення тимчасової сезонної
виносної торгівлі квітами в м. Бар на майдані Святого Миколая, , на період з 06 по 08 березня
2019 р. включно, із здійсненням плати за користування торговим місцем щоденно, за кожен
день торгівлі, на рахунок КП «Бар-благоустрій», у порядку, визначеному рішенням виконавчого
комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
міста Бар».
11/46. СЛУХАЛИ: заяву Черненької О.М. щодо здійснення тимчасової сезонної виносної
торгівлі квітами в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Погодити Черненькій Оксані Михайлівні місце здійснення тимчасової сезонної
виносної торгівлі квітами в м. Бар на майдані Святого Миколая, , на період з 06 по 08 березня
2019 р. включно, із здійсненням плати за користування торговим місцем щоденно, за кожен
день торгівлі, на рахунок КП «Бар-благоустрій», у порядку, визначеному рішенням виконавчого
комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
міста Бар».
12/47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди – вуличних
лавок в м. Бар по вул. Гагаріна, 4 за зверненням Дочірнього підприємства «Польський Дім у м.
Барі» Товариства «Спільнота польська»
Каськун Л.Л. сказала, що виконком не має права надавати дозвіл на передачу майна.
Гвоздяр Ю.В. пояснив, що ми надаємо дозвіл на безоплатне користування, тим більше, що
земля є комунальною власністю міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за–10(Воробйов С.С., Гвоздяр Ю.В., Зажирко О.В., Латковська Т.О., Мельник
В.І., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. , Федорюк І.М., Фрик М.П.,Шаповалова Л.М.),
проти – 0, утрималиь-1(Каськун Л.Л.). Рішення не прийнято.
Цицюрський А.А. повідомив щодо наявності звернення директора Польського дому та
керівника КП «Бар-благоустрій». Зауважив, що збудоване та облаштоване приміщення, як і
територія, за рахунок польських інвестицій. Лавки,що належать КП «Бар-благоустрій», були
встановленні при відкритті закладу, як жест доброї волі в минулій каденції, але не доведено до
кінця колишнім керівництвом КП документальне оформлення.
Гвоздяр Ю.В. звернув увагу членів виконкому на те, що територія закладу є місцем
загальноміського користування. В самому приміщенні часто проводяться міські заходи. Неодноразово проводилися фестивалі.
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Голова розповів також, що там працюють різні культурно-мистецькі гуртки для жителів міста,
не залежно від віку, статі, національності і віросповідання.
Мельник В.І. сказав, що буде ганебно забрати ті лавки назад.
Федорюк І.М. запропонував питання про надання дозволу на встановлення тимчасової
споруди – вуличних лавок в м. Бар по вул. Гагаріна, 4 за зверненням Дочірнього підприємства
«Польський Дім у м. Барі» Товариства «Спільнота польська» поставити повторно на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: поставити повторно на голосування питання про надання дозволу на
встановлення тимчасової споруди – вуличних лавок в м. Бар по вул. Гагаріна, 4 за зверненням
Дочірнього підприємства «Польський Дім у м. Барі» Товариства «Спільнота польська».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на укладання договору з ДП «Польський
Дім у м. Барі» про безоплатне користуванням майном комунальної власності Барської міської
ОТГ, а саме вуличними лавками в кількості 6 шт.
13/48. СЛУХАЛИ: Про видалення, кронування дерев в с.Широке по вул.Зарічна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» завершити видалення та кронування визначених
дерев в с.Широке по вул.Зарічна на протязі березня 2019р.
14/49. СЛУХАЛИ: Про організацію вивезення побутових відходів з Івановецькою сільською
радою на полігон твердих побутових відходів Барської міської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл
Комунальному підприємству «Бар - благоустрій» укласти
договір на вивезення твердих побутових відходів із Івановецькою сільською радою.
15/50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на встановлення дорожньої
розмітки та знаків пішохідного переходу по вул. М.Туніка в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на нанесення дорожньої розмітки
нерегульованого пішохідного переходу 1.14.1 «зебра» та встановлення дорожніх знаків (5.35.1.
– 1 шт., 5.35.2 – 1 шт.) «Пішохідний перехід» в м.Бар по вул.М.Туніка для підходу до Барської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за погодженням з Барським ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій
області.
На цьому виконавчий комітет завершив свою роботу.

Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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