УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
13 (позачергова) сесія

7 скликання

29.07.2016р.

Початок сесії - 14 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання - 14 год. 26 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 18 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мельник А.А.,
Мельник Г.А. , Нікітін С.С., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Досій С.В., Мандрика Т.Ц., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Скорич С.О., Сторожук В.В.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств та закладів.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 13
(позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 13 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання, запитав
щодо персоналій .
Депутат Подуфолов В.М. запропонував обрати секретарем сесії Хоменка В.В.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 13 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Хоменка Василя Васильовича.
Головуючий відмітив, що лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у
складі : Бородкіна С.О., Любарського В.К., Маковецького С.Г. , Мельника А. А. вже зайняла свої робочі
місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати одну годину без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 13 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання провести в
межах однієї години .
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
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ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу.
Головуючий запропонував вносити зміни та доповнення до прийнятого за основу порядку денного.
Пропозицій щодо змін та доповнень не надійшло.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
1). Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту тротуарів по
окремим вулицях та визначення черговості їх проведення.
2). Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисних документації.
3). Про надання дозволу Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на збір вихідних даних та
виготовлення проектно-кошторисних документації.
4). Про передачу окремих багатоквартирних житлових будинків з балансу КП «Барське
будинкоуправління» на баланс ОСББ.
5). Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
6). Розгляд звернень установ, організацій щодо пільг по сплаті земельного податку на 2017 рік.
7). Про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р. «Про
звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста».
Розгляд питань порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформував голова комісії Нікітін С.С.
1.

Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного ремонту тротуарів по
окремим вулицях та визначення черговості їх проведення.
Нікітін С.С. про те, що всі проекти були розглянуті робочою групою і профільною комісією. Комісією
одноголосно визначено перелік вулиць, на яких тротуари підлягають поточному ремонту, та
черговість виконання робіт по ремонту.
Депутат Кальман О.В. запитав про зміни , що були внесені комісією.
Нікітін С.С. повідомив , що ремонт тротуару по вул.. Героїв Майдану був запланований до вул..
П.Мельника, комісією запропоновано продовжити до вул. Кармелюка, щодо ремонту тротуару по
вул..Леонтовича були внесені уточнення – «від кута початку будинку №3 до проїзду будинку №7».
Депутат Титаренко І. А. запитала : З якого боку від дороги по вул..Леонтовича буде проведений
ремонт тротуару ?
Нікітін С.С. відповів, що з боку , де розташована музична школа.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на проведення поточного ремонту в м.Бар:
- площі М.Грушевського та частини тротуару , прилеглого до неї, в м.Бар;
- тротуару по вул. Героїв Майдану на ділянці від перехрестя з вул..Каштановою до перехрестя
з вул. Кармелюка в м.Бар;
- тротуару по вул..В.Комарова на ділянці від в’їзду на прибудинкову територію по вул..Героїв
Майдану, 12 до перехрестя з вул..Підвальна в м.Бар;
- тротуару по вул..М.Леонтовича на ділянці від кута початку будинку №3 до проїзду будинку №7
в м.Бар .

2.

Про надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисних документації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та виготовлення ПКД :
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1)«Технічне переоснащення сортувальної станції, розташованої на полігоні твердих побутових
відходів за межами міста Бар Вінницької області»;
2)«Будівництво навісу для здійснення виїзної/виносної торгівлі по вул..Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар
Вінницької області»;
3)«Будівництво центру громадської пам’яті на занедбаній ділянці міського кладовища в м.Бар
Вінницької області»;
4)«Реконструкція зовнішнього освітлення території міста, а саме:
4.1) вулиць М.Леонтовича, (від перехрестя з вул. Героїв Майдану до перехрестя з
вул.Каштановою), Комарова (від перехрестя з вул. Підвальною до перехрестя з вул. Бони
Сфорци ), Героїв Майдану, Гончарної, Кооперативної, Монастирської, провулків
Кооперативного, Кармелюка, майданів Грушевського, Святого Миколая;
4.2) вулиць Молодіжна, Новоселів, Польова, Курченко, Котова, Сагайдачного, Делімарського,
Грушевського, Мазура;
4.3) вулиць Григоровичів-Барських, Матросова, І.Франка, Врублевського, М.Кривоноса, Гагаріна
(від перехрестя з вул. Туніка до перехрестя з вул. Соборна), Л.Українки (від перехрестя з
вул. М.Кривоноса до перехрестя з вул. Ватутіна), Ватутіна, Довженка, Коцюбинського,
Вишневої, Галицьких вояків, А.Водзяновського, провулків Лободи, Довженка.
4.4) вулиць Григоровичів-Барських, (від перехрестя з вул.. Чернишевського до перехрестя з вул.
Григоровичів-Барських),
І.Богуна, Д.Нечая, Дорошенка, Героїв Майдану (район
автозаправки), С.Руданського (від перехрестя з вул.. Чернишевського до перехрестя з вул.
С.Руданського), Садової, Визволителів, Герасимчука, Мазепи, Палія, Л.Ратушної, В.Порика,
Черняховського, Виговського, Європейської.
3.

Про надання дозволу Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на збір вихідних даних та
виготовлення проектно-кошторисних документації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському КВУ ВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» на збір вихідних даних та
виготовлення ПКД :
1)«Будівництво очисних споруд в Бар Вінницької області»;
2)«Будівництво водопостачання та каналізації в житловому масиві за військовою частиною в м.Бар
Вінницької області»;
3)«Будівництво каналізації по вул. П.Мельника, Заводська, Шевченка в м.Бар Вінницької області»;
4)«Будівництво каналізації по вул. Некрасова, Пушкінська, С.Руданського в м.Бар Вінницької
області»;
5)«Будівництво каналізації по вул. Зарічна в м.Бар Вінницької області»;
6)«Будівництво каналізації по вул. Б.Хмельницького, Заводська в м.Бар Вінницької області»;
7)«Будівництво каналізації по вул. Чернишевського, І.Богуна, Наливайка, С.Руданського, Залізняка в
м.Бар Вінницької області»;
8)«Будівництво каналізації по вул. Шпаковича в м.Бар Вінницької області»;
9)«Будівництво водопостачання та каналізації по вулицях Мазура, Грушевського, Делімарського в
м.Бар Вінницької області».

4.1.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку № 8 по пров. Коцюбинського в м. Бар з
балансу комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Передати багатоквартирний житловий будинок № 8 по пров. Коцюбинського м. Бар з балансу
комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ».
2) Для приймання-передачі житлового будинку створити комісію у наступному складі:
Голова комісії: Кітновська О.М. – голова ОСББ «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ»;
Члени комісії: начальник КП «Барське будинкоуправління» - Терлецький А.П.;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління» - Залевська О.О.;
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члени ОСББ «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ» в кількості 3 осіб.
3) Комісії визначити технічний стан житлового будинку зі складанням відповідного акту прийманняпередачі згідно вимог чинного законодавства.
4.2.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку № 1 по вул.Соборній в м. Бар з балансу
комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс
об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА1+».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Передати багатоквартирний житловий будинок № 1 по вул..Соборній в м.Бар з балансу
комунального підприємства «Барське будинкоуправління» на баланс об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА1+».
2) Для приймання-передачі житлового будинку створити комісію у наступному складі:
Голова комісії: Гуршал В.Б. – голова ОСББ «ЗЛАГОДА1+»;
Члени комісії: начальник КП «Барське будинкоуправління» - Терлецький А.П.;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління» - Залевська О.О.;
члени ОСББ «ЗЛАГОДА1+» в кількості 3 осіб.
3) Комісії визначити технічний стан житлового будинку зі складанням відповідного акту прийманняпередачі згідно вимог чинного законодавства.
СЛУХАЛИ:
Питання постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій інформувала голова комісії Гуменюк І.В.

5.

Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Перенести видатки загального фонду по КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти » :
1.1) Усерпні місяці з :
КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці » в сумі 20 000 грн.
КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев'язувальні матеріали » в сумі 2 400 грн
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 20 000 грн..
КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних) » в сумі 60 000 грн.
на КЕКВ 2111 « Заробітна плата » в сумі 102 400 грн.;
1.2) У вересні місяці з КЕКВ 2111 « Заробітна плата » в сумі 102 400 грн. на:
КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці » в сумі 20 000 грн.
КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев'язувальні матеріали »- 2 400 грн
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 20 000 грн..
КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних) » - 60 000 грн.
2) Збільшити видатки по КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти » в сумі 20 000 грн. у вересні місяці
по КЕКВ 2111 « Заробітна плата » за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2120 « Нарахування на
оплату праці »

6.1. Розгляд звернення квартирно-експлуатаційного відділу м.Вінниця щодо надання пільг
(звільнення) зі сплати земельного податку на 2017 рік для військових формувань, утворених
відповідно до Закону України, Збройних Сил України, які утримуються за рахунок коштів
державних та місцевих бюджетів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Звільнити від сплати земельного податку військові формування, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
6.2. Розгляд звернення Навчального закладу об’єднання громадян
«Барський районний
спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України» щодо надання пільг зі
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сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2017 рік .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Відмовити Навчальному закладу об’єднання громадян «Барський районний спортивнотехнічний клуб Товариства сприяння обороні України» у наданні пільг зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, на 2017 рік, в зв’язку з наданням навчальним закладом
платних послуг.
7.

Про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р. «Про
звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р.
«Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста», а саме
викласти його в новій редакції :
«1.Звільнити:
1) Каплишнюка Олександра Борисовича від плати за харчування сина Каплишнюка Максима
Олександровича в ДНЗ № 8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни,
з 14.04.2016р.;
2) Матвієнко Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Матвієнка Артема Павловича в
ДНЗ № 2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни, з 13.05.2016р.;
3) Пішенка Олександра Анатолійовича від плати за харчування доньки Пішенко Софії Олександрівни
в ДНЗ № 1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни, з 18.05.2016р.;
4) Сікіржінську Ірину Миколаївну від плати за харчування доньки Сікіржінської Софії Віталіївни в
ДНЗ №2 на 100%, як малозабезпечену сім’ю по 30.09.2016р.;
5) Паладій Людмилу Вікторівну від плати за харчування сина Паладія Івана Вікторовича ДНЗ №8 на
100% як малозабезпечену сім’ю по 30.09.2016р.;
6) Краєвську Світлану Сергіївну від плати за харчування сина Краєвського Владислава Сергійовича в
ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.09.2016р.».
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 13 ( позачергової ) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

В.В.Хоменко

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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