УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
20 сесія

7 скликання

03.11.2016р.

Початок сесії - 15 год. 00 хв.
Закінчення пленарного засідання - 18 год. 15 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 20 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати:Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Петрина М.І.,
Теплов А.А.
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, представники від «ФОРЕСТ -БАР»: Вальчук А.О.,
Сулімов Р.О. , Гуменюк П.О., ФОП Маніта О.І., громада міста .
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 20 сесії
Барської міської ради 7 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 20 сесії міської ради 7 скликання, запитав щодо
персоналій .
Запропоновано обрати секретарем сесії Кальмана О.В.
Голосували: за – «19» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,Сторожук В.В., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«1» (Трачук В.О.), утрималось-«1» ( Досій С.В.).
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 20 сесії Барської міської ради 7 скликання
депутата Кальмана Олексія Васильовича.
Лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у складі : Бородкіна С.О.,
Любарського В.К., Маковецького С.Г., Мельника А.А. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати дві години без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 20 сесії Барської міської ради 7 скликання провести в межах 2 годин
без перерви.
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Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу.
Депутат Досій С.В. запропонував внести до порядку денного питання про виділення премії учасникам
АТО з нагоди Дня захисника Вітчизни – 14 жовтня.
Голова постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
Гуменюк І.В. зауважила, що такі питання виносяться на розгляд профільної комісії.
Головуючий про те, що була організована хода , учасників АТО згідно списків, наданих головами ГО,
нагородили Почесними грамотами від Барської міської ради.
Голосували: за – «13»( Бородкін С.О., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Кальман О.В.,
Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В. ,
Трачук В.О., Цимбал О.В.) , проти-«1»(Вознюк В.В.), утрималось-«7»(Каліберда С.С., Любарський В.К.,
Подуфалов В.М., Скорич С.О., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Питання «Про виділення премії учасникам АТО на честь Дня захисника Вітчизни»
розглянути під час розгляду питання «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від
04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік».
Головуючий озвучив депутатський запит депутата Петрини М.І. щодо поточного ремонту дорожнього
покриття вулиці Набережної, який вноситься до порядку денного.
Головуючий запропонував внести до порядку денного питання «Про надання дозволу КП «Барблагоустрій» на виконання інженерно – геодезичних вишукувань в м.Бар для проведення реконструкції
об’їзної дороги від вул.Цукрового заводу до вул..Арсенальна».
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Питання «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на виконання інженерно –
геодезичних вишукувань в м.Бар для проведення реконструкції об’їзної дороги від вул.Цукрового
заводу до вул..Арсенальна» розглянути при розгляді питань постійної комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Головуючий зачитав звернення Сулімова Р.О. з проханням надати йому 10 хвилин для виступу під час
розгляду питання ТОВ «Матеріальні ресурси».
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати Сулімову Р.О. 10 хвилин для виступу під час розгляду питання ТОВ «Матеріальні
ресурси».
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із запропонованими змінами :
1) Про розгляд депутатських звернень.
2) Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
3) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4) Про розгляд депутатського запиту депутата Петрини М.І. щодо поточного ремонту дорожнього
покриття вулиці Набережної в м.Бар.
5) Різне.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:
Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Нікітін С.С.
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1.
1.1.

Про розгляд депутатських звернень.
СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Мельника А.А. щодо включення до плану
капітального ремонту доріг на 2017 рік вулиць Воїнів-інтернаціоналістів та Залізничної та надання
дозволу на розробку ПКД.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Врахувати даний депутатський запит при розробці Програми соціально - економічного
розвитку та бюджету на 2017 рік.

1.2.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Трачука В.О. щодо включення до плану
капітального ремонту доріг на 2017 рік вулиці Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з
вул.. Європейською до перехрестя в вулицею Наливайка з облаштуванням тротуару по один бік та
дозволу на розробку ПКД.
Депутат Трачук В.О. запропонував також виготовити ПКД на капітальний ремонт даної частини
дороги.
Депутат Кальман О.В. сказав, що в зв’язку з початком передвиборчого процесу не лобіювати
інтереси своїх округів.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Врахувати даний депутатський запит при розробці Програми соціально - економічного розвитку та
бюджету на 2017 рік.
2) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на виготовлення проектно – кошторисної документації на
капітальний ремонт вулиці Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з вул.. Європейською
до перехрестя з вулицею Наливайка з облаштуванням тротуару по один бік в м.Бар Вінницької
області.

1.3.

СЛУХАЛИ: депутатський запит депутата міської ради Мельника Г.А. щодо поточного ремонту вулиці
С.Руданського.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття
вулиці С.Руданського в м.Бар .

1.4.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата міської ради Хоменка В.В. щодо поточного ремонту
вулиці В.Стуса та Монастирської.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:. Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття
вулиць В. Стуса та Монастирської в м.Бар.

1.5.

СЛУХАЛИ: депутатське звернення депутата міської ради Титаренко І.А. щодо встановлення КП
«Барське будинкоуправління» водостічних труб та ринв в будинку №6 по вул.Леонтовича .
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Питання про виділення коштів КП «Барське будинкоуправління» на придбання
водостічних труб та ринв розглянути за результатами виконання бюджету 11 місяців.
Питання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін
та інвестицій інформує голова комісії Гуменюк І.В.

2.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет
на 2016 рік».
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Згідно розпорядження Барської РДА за № 250 від 24.10.2016 року збільшити доходи загального
фонду по коду 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в сумі 253 000 грн :у
жовтні 2016р. – 25 300грн.; у листопаді 2016р.– 126 500грн.; у грудні 2016р.– 101 200грн. ,
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відповідно збільшити видатки загального фонду в сумі 253 000 грн. по КФК 250203 «
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» КЕКВ 2282 «
Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів
розвитку» (жовтень 2016р.–25 300грн.; листопад 2016р.–126 500грн.; грудень 2016р.– 101
200грн.).
2) Перенести видатки загального фонду по :
- КФК 010116 з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки » на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар » в сумі 10 000 грн.
- КФК 010116 з КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження » на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар » в сумі 10 000 грн.
3) Збільшити доходи спеціального фонду по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності,
та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 1000 грн.
за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, що передбачається для продажу.
4) Збільшити видатки спеціального фонду по КФК 160101 « Землеустрій » КЕКВ 2281 «Дослідження
і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 1000
грн. на оплату експертної оцінки земельної ділянки.
5)Зменшити видатки загального фонду по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень
масового застосування » КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 100 093 грн.
6) Зменшити видатки спеціального фонду :
- в сумі 74 689грн. які були виділені на 9 сесії 7 скликання від 31.05.2016 року як кошти передані
з загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку по КФК 150202 «Розробка схем та
проектних рішень масового застосування » КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на оплату генерального плану;
- в сумі 28 000 грн., які були виділені на 8 сесії 7 скликання від 15.04.2016 року як кошти передані з
загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку
по КФК 150101 «Капітальні
вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на ПКД по винесенню
газопроводу високого тиску по вул..Галицьких вояків в м.Бар з плями забудови проектуємого
місця для здійснення виїзної/виносної торгівлі ;
- в сумі 290 000 грн. які були виділені на 12 сесії 7 скликання від 14.07.2016 року як кошти передані
з загального фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку по КФК 150101 «Капітальні
вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»
7)Збільшити видатки загального фонду по :
- КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» в сумі 91600 грн. (60 000 грн.- на харчування дітей ЗОШ міста Бар; 16 600 грн. для
Барської дитячої музичної школи; 15000 грн. для ЗОШ №2 на облаштування пішохідної доріжки)
- КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 22 530 грн. для КЗ БМР «Муніципальна варта»;
- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 244 000 грн. коп.( 22 000 грн. - на поточний
ремонт тротуару по вул..Каштановій; 30 000 грн.- на придбання коліс до автомобіля та
екскаватора; 76 000 грн. на придбання тротуарної плитки, 50000грн. – перехід по
вул..Григоровичів-Барських , 48500 грн. на підсипку вулиць, 17500 грн. на огорожу кладовища).
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 81 452 грн.
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 18200
грн.
-КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші видатки населенню»
в сумі -10 000 грн.
- КФК 091106 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 5 000грн.БМЦ СПРДМ з ФО «Еверест» на оплату одноразового
гарячого харчування дітей та молоді денного перебування .
8) Збільшити видатки спеціального фонду (фонд розвитку)
за рахунок коштів переданих з
загального фонду по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
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підприємствам (установам,організаціям)» в сумі 20 000 грн. КП «Бар-благоустрій» на авторський та
технічний нагляд по Пл.Памяті.
9) Затвердити розпорядження № 293-Р від 12.10.2016р. про перенесення видатків спеціального
фонду в сумі 123 180 грн. по КФК150101«Капітальні вкладення» з КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам,організаціям)» КП «Бар-благоустрій» з липня 2016 року
на вересень 2016 рік.( субвенція з обласного бюджету).
2.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.
Голосували: за – «21», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Звільнити на 2016 рік:
1.1) Загородню Юлію Олександрівну від плати за харчування доньки Загородньої Марії Михайлівни
в ДНЗ № 2 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з
30.09.2016р.;
1.2) Дроздову Оксану Олегівну від плати за харчування сина Дроздова Владислава Сергійовича в
ДНЗ №7 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з 25.10.2016р.;
1.3) Яцьо Настасію Вікторівну від плати за харчування доньки Яцьо Злати Миколаївни в ДНЗ № 7
на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході країни з 17.10.2016р.;
1.4) Шуляка Сергія Анатолійовича від плати за харчування дітей Шуляк Вікторії Сергіївни, Шуляк
Анни Сергіївни в ДНЗ № 8 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на сході
країни з 27.09.2016р.;
1.5) Ревчук Ірину Олександрівну від плати за харчування доньки Ревчук Елли Ігорівни в ДНЗ №2 на
50 % як багатодітну сім’ю;
1.6) Нідзельську Наталію Миколаївну від плати за харчування сина Сітарова Ростислава
Віталійовича в ДНЗ №2 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.7) Чернецьку Жанну Миколаївну від плати за харчування сина Грося Іллі Костянтиновича в ДНЗ
№3 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.8) Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана
Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.9) Лісову Оксану Віталіївну від плати за харчування дітей Лісової Олександри Олександрівни та
Лісової Софії Олександрівни в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.10) Дорошенко Тетяну Василівну від плати за харчування доньки Дорошенко Вероніки
Олександрівни в ДНЗ №8 на 50 % як багатодітну сім’ю;
1.11) Косу Ірину Миколаївну від плати за харчування доньки Кучирявої Дарії Вячеславівни в ДНЗ
№8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.12) Варижук Оксану Володимирівну від плати за харчування сина Варижука Артема
Олександровича в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.11.2016р. ;
1.13) Шматлай Оксану Миколаївну від плати за харчування доньки Шматлай Мар’яни Віталіївни в
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.14) Шрубковську Катерину Василівну від плати за харчування доньки Шрубковської Марії
Володимирівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.15) Мізерної Людмили Іванівни від плати за харчування сина Мізерного Артура Руслановича в
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.16) Данилишину Жанну Михайлівну від плати за харчування доньки Данилишиної Вячеслави
Євгенівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.17) Юрчук Маргариту Василівну від плати за харчування дітей Юрчука Андрія Павловича, Юрчук
Вікторії Павлівни в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р. ;
1.18) Мельник Вікторію Віталіївну від плати за харчування доньки Мельник Софії Володимирівни в
ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р.;
1.19) Бутову Марину Миколаївну від плати за харчування сина Бутова Владислава Вікторовича в
ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р.;
1.20) Крикливу Тетяну Анатоліївну від плати за харчування сина Крикливого Артема Віталійовича в
ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.12.2016р.;
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1.21) Крисько Світлану Олексіївну від плати за харчування онуки Крисько Анни Андріївни в ДНЗ

№3 на 100% як дитини – сироти.

2) Звільнити на 2017 рік Крисько Світлану Олексіївну від плати за харчування онуки Крисько Анни
Андріївни в ДНЗ №3 на 100% як дитини – сироти.
2.3.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) Митковській Людмилі Олександрівні на поховання сина Дмитрика Сергія Васильовича в розмірі
500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
2) Тринусу Миколі Петровичу на поховання сина Тринуса Євгенія Миколайовича в розмірі 500 грн. ,
який на день смерті ніде не працював.

2.4.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги:
Запитання Бородкіна С.О.: Чому відмовили у допомозі Криворучко Н.О.?
Відповідь: Криворучко Н.О. уже надавали допомогу на минулій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«0», утримались-«1» (Бородкін С.О.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати матеріальну допомогу:
1.1) Курукіній Людмилі Миколаївні – на лікування – в сумі 1000 грн. ;
1.2) Полевській Олені Костянтинівні – на лікування – в сумі 1000 грн.;
1.3) Щербатюк Ользі Василівні – на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.4) Семеновій Галині Лук’янівні – на лікування - в сумі 500 грн. ;
1.5) Мельнику Геннадію Анатолійовичу – на лікування – в сумі 5000 грн.;
1.6) Доді Тетяні Леонідівні – на лікування матері Доди Ганни Павлівни – в сумі 1000 грн.;
1.7) Антонюк Тамарі Олексіївні – на лікування – в сумі 1000 грн.;
1.8) Колосовській Надії Іванівні – на лікування – в сумі 200 грн.;
1.9) Сапожнік Галині Леонтіївні – на лікування - в сумі 200 грн.;
1.10) Яценковській Ользі Теофанівні - на лікування – в сумі 500 грн. ;
1.11) Поліщук Оксані Миколаївні – на лікування - в сумі 1000 грн.;
1.12) Муржак Надії Андріївні – на лікування – в сумі 2000 грн.;
1.13) Головчуку Анатолію Івановичу – на лікування - в сумі 2000 грн.;
1.14) Шкраб Олені Андріївні – на лікування – в сумі 1000 грн. ;
2)

Відмовити в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням :
2.1) Криворучко Наталії Омельянівні – на лікування;
2.2) Мирчуку Володимиру Борисовичу , інваліду війни 3 гр., учаснику АТО, – на ремонт
житлового будинку ;

3) Розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців наступні заяви:
3.1) Фрика Михайла Петровича – на лікування – в сумі 10000 грн;
3.2) Байди Наталі Вікторівни –в сумі 5000 грн., в зв’язку з пожежею в будинку №76 по вул.Бони
Сфорци.
2.5.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги особам , постраждалим внаслідок пожежі у будинку №76 по
вул.Бони Сфорци в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату матеріальної допомоги особам , постраждалим внаслідок пожежі у
будинку №76 по вул. Бони Сфорци в м.Бар, а саме :
1) Стащенку Леоніду Петровичу – в сумі 10000 грн.;
2) Кульчицькій Нелі Анатоліївні–
1000 грн.;
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3) Бабіну Григорію Олексійовичу 4) Нічіпорук Наталії Миколаївні2.6.

5000 грн., з них 2000 грн. – на новонароджену дитину;
1000 грн.

СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ, підприємств щодо виділення коштів :
1)

КЗ «Редакція газети «БАРЧАНИ» - щодо виділення додаткових коштів на друк газети.
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

2) КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Еверест», - щодо виділення коштів в сумі 5000 грн. на оплату
одноразового гарячого харчування дітей та молоді денного перебування .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Виділити 5000 грн, внести зміни до бюджету .
3) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»:
- в сумі 58400 грн. на придбання матеріалів для облаштування майданчиків під збір ТПВ з
твердим покриттям (з набірних залізобетонних плит) в кількості 8 (восьми) штук на території
міста.
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.
- на придбання трактора Белорус, для виконання комплексу робіт в зимовий період .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на проведення тендерних закупівель.
4)

КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 6000 грн. на придбання одного візка для
перевезення хворих зі знімальними носилками для хірургічного відділення ;
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців. (6000
грн. виділено на один візок на 18 сесії).

5)

КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 244000 грн. для забезпечення готовності
лікарні до епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ в епідемічний сезон 20162017р.р. ;
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

6)

КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 26400 грн. на придбання дозатора
шприцевого ЮСП-100 у реанімаційне відділення;
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

7)

КУ «Барська центральна районна лікарня »:- в сумі 369 000 грн. на придбання медикаментів
для хворих на цукровий та нецукровий діабет ;
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

8)

КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 65 000 грн.
для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу;
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

9)

Жмеринський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області – в
сумі 45 тис.грн. на паливно – мастильні матеріали на реалізацію обороно-правоохоронної
програми на 2016-2020р.р.
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.

10) Барський районний сектор ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області – в сумі 35 тис.грн. на придбання бензоріза для ДПРЧ-15 м.Бар під «Програму
поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та об’єктів усіх форм власності , розвитку
7

інфраструктури підрозділу пожежної охорони м.Бар на 2016-2020 роки».
ВИРІШИЛИ: звернення розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців.
11) ГО «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» Барського району – в сумі 60 тис. грн. на 2017 рік згідно наданої
програми.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати ГО «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» Барського району доопрацювати
програму, та розглянути при розгляді бюджету на 2017 рік.
12) ГО «Союз Чорнобиль» щодо фінансування у сфері медичного обслуговування для
отримання ліків чорнобильцям.
ВИРІШИЛИ: питання розглянути сумісно з працівниками КУ «Барська ЦРЛ».
ГОЛОСУВАЛИ по п. 2.6.1-2.6.12: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
2.7.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ :
- виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах в сумі 20113203,09 грн., у тому
числі доходи загального фонду міського бюджету в сумі 17417127,68 грн., та доходи спеціального
фонду міського бюджету в сумі 2696075,41 грн.;
- виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року по видатках у сумі 15435879,13 грн., у тому
числі видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 12409949,54 грн., та видатки
спеціального фонду міського бюджету у сумі 3025929,59 грн.

2.8.

СЛУХАЛИ: Про надання громадянам одноразової адресної матеріальної допомоги як компенсацію
по сплаті земельного податку за 2016 рік .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу як компенсацію по сплаті земельного податку
за 2016 рік громадянам згідно додатку №1.
2.ФЕВ провести обов’язкові утримання з даної матеріальної допомоги згідно чинного законодавства.

2.9.

СЛУХАЛИ: звернення ГО «Учасників бойових дій Барського району» щодо затвердження програми
фінансової підтримки ГО «Учасників бойових дій Барського району».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:Рекомендувати доопрацювати програму та розглянути при розгляді бюджету на 2017 р.
Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища інформує заступник
голови
комісії
Залевський Ю.Є.

3.1.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах оренди,
земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в м.
Бар по вул. ---.
2. Передати (надати) земельні ділянки безоплатно у власність (на умовах постійного користування,
оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Рекомендувати оформити право власності (користування на умовах оренди, земельного
сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки в територіальному органі Державної
8

реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Казьмірук Світлані Миколаївні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–0520210100:04:035:0020,
по вул. Гаївська, 2;
2). Вдовиченко Галині Михайлівні - площею 0,0835 га, кадастровий номер–0520210100:01:053:0055,
по пров.Довженка, 5 ;
3). Дроздовій Галині Петрівні - площею 0,0596 га, кадастровий номер–0520210100:01:107:0050, по
вул. Леоніда Шаповалова, 19;
4). Рудзік Світлані Миколаївні - площею 0,0306 га, кадастровий номер–0520210100:01:106:0030, по
вул. Леоніда Шаповалова, 3;
5). Кравчук Олександрі Йосипівні - площею 0,0595 га, кадастровий номер–0520210100:01:107:0052,
по вул. Йолтуховського, 14;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.1.1 – 3.1.5: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів:
6). Пасічник- Шпортій Юлії Василівні – площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0202, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, гараж 24;
7). Мельнику Михайлу Васильовичу - площею 0,0022 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0199, по вул. М.Кривоноса, 60, гараж 80;
8). Котлушу Анатолію Івановичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер–0520210100:01:022:0201,
по вул. М.Кривоноса, 60, гараж 423;
9). Бацюровському Василю Євгенійовичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер–
0520210100:03:009:0031, по вул. М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, гараж 2;
10).
Дяченку Олексію Миколайовичу - площею 0,0021 га, кадастровий номер–
0520210100:01:022:0133, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г , бокс 17 А;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.1.6 – 3.1.10: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
11).
Кирилюку Олександру Андрійовичу – площею 0,2039 га, кадастровий номер–
0520210100:03:008:0001,
за територією УГГ та господарських будівель КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ»;
12).
Кирилюк Юлії Сергіївні – площею 0,2039 га, кадастровий номер–0520210100:03:008:0002, за
територією УГГ та господарських будівель КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.1.11 – 3.1.12: за – «19» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій
С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р.,
Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«1» (Любарський В.К.), утримались-«1»
(Титаренко І.А. ).
в користування на умовах оренди :
13).Краєвській Руслані Ярославівні – площею 0,0360 га, кадастровий номер–
0520210100:01:068:0013, на площі Пам’яті , 19/А для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі терміном на 10 років з платою за користування земельною ділянкою на умовах оренди:
- площею 0,0229 га (під будівлею) в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки;
- площею 0,0131га (під проїздами, проходами, площадками) в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
14).Гвоздецькому Анатолію Васильовичу – площею 0,0600 га, кадастровий номер–
0520210100:01:047:0028, по вул.І.Гонти, 42 Б для ведення особистого селянського господарства
терміном на 5 років з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.1.13 – 3.1.14: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
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В користування на умовах земельного сервітуту :
15).Невольчуку Сергію Петровичу – площею 0,0006 га, кадастровий номер–0520210100:01:068:0035,
по вул..Соборній, 1, приміщення 66 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
терміном на 10 років з платою за користування земельною ділянкою в розмірі 6 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
3.2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) /
виділення земельних ділянок .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права
власності (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Земській Антоніні Миколаївні - орієнтовною площею 0,0460 га по пров. Врублевського, 12;
2). Мислінській Зої Петрівні - орієнтовною площею 0,0400 га по пров. Врублевського, 12 «а»;
3). Назаревичу Олександру Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,0318 га по вул. ГригоровичівБарських, 21-2;
4). Скірському Івану Васильовичу - орієнтовною площею 0,0150 га по пров. Коцюбинського, 10а,
кв.1;
5). Некитюку Сергію Івановичу - орієнтовною площею 0,0150 га по вул.. Воїнів-інтернаціоналістів,
11, кв.1;
6). Семеновичу Леоніду Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Довбуша, 10а;
7). Тируку Віталію Сергійовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Йолтуховського , 21;
8). Таєнчук Марії Іванівні - орієнтовною площею 0,0615 га по вул. М.Туніка, 62;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.2.1 – 3.2.8: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою.
9). Березовській Людмилі Казимирівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Твардовського, 10 ;
ВИРІШИЛИ:
Надати частині житлового будинку окрему поштову адресу – м.Бар,
вул..Твардовського, 10 та надати заявнику дозвіл на виготовлення технічних документацій із
землеустрою.
10). Пацьорі Юлії Казимирівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Твардовського, 10-1;
ВИРІШИЛИ:
Надати частині житлового будинку окрему поштову адресу – м.Бар,
вул..Твардовського, 10-1 та надати заявнику дозвіл на виготовлення технічних документацій із
землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.2.9 – 3.2.10: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів:
11). Маковецькому Григорію Никифоровичу - орієнтовною площею 0,0027 га по вул.М.Кривоноса,
60, ряд Е, гараж 4 ;
12). Проект відведення зі зміною цільового призначення:
Малюговій Інні Іванівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.Чернишевського, 1 «Б», гараж 4;
13). Проект відведення зі зміною цільового призначення:
Малюгову Олександру Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.Чернишевського,
1 Б, гараж 5;
14). Проект відведення зі зміною цільового призначення:
Гутаревичу Олександру Ярославовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.Чернишевського,
1 Б, гараж 9;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.1.11 – 3.1.14: за – «20» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
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Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В.,
Любарський В.К.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.),
проти-«0» , утримались-«1» (Маковецький С.Г.).
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою.
15).
Саврацькій Олені Юріївні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.М.Кривоноса, 60, ряд Г,
гараж 1 А;
Начальник відділу АБЗВ Греськів В.Б. повідомив, що гараж належить батьку Саврацької О.Ю.,
але документи відсутні. Саврацька О.Ю. надала акт обстеження, що вона уже на протязі 10
років користується гаражем.
Депутат Нікітін С.С. запропонував власнику гаража звернутись у Вінницький обласний архів і
отримати офіційну довідку щодо власника гаража.
Греськів В.Б. озвучив 2 пропозиції :
1) Надати дозвіл Саврацькій О.Ю. на виготовлення технічної документації із землеустрою на
вищевказаний гараж.
2) Відмовити Саврацькій О.Ю. у виготовленні технічної документації із землеустрою на
вищевказаний гараж. Запропонувати Криворучко Ю.О. звернутись з заявою та надати копії
документів, що підтверджують право на гараж.
ГОЛОСУВАЛИ за першу пропозицію : за – «8» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Любарський
В.К., Подуфалов В.М., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти«4» (
Залевський Ю.Є.,
Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В., Цимбал О.В.) , утримались-«9»
(Гуменюк І.В., Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р.,
Нікітін С.С., Скорич С.О., Сторожук В.В.). Рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ за другу пропозицію : за – «15» ( Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.),
проти-«6» ( Бородкін С.О., Вознюк В.В., Любарський В.К., Подуфалов В.М., Титаренко І.А.,
Трачук В.О. ) , утримались-«0» .
ВИРІШИЛИ: Відмовити Саврацькій О.Ю. у виготовленні технічної документації із землеустрою
на вищевказаний гараж. Запропонувати Криворучко Ю.О. звернутись з заявою та надати копії
документів, що підтверджують право на гараж.
в користування на умовах оренди
16).
Поповій Олені Назарівні - орієнтовною площею 0,0197 га по вул. Першотравневій, 16 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою.
в постійне користування
17). ОСББ «ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ» - орієнтовною площею 0,4000 га по пров. Коцюбинського, 8 в
м.Бар для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою.
3.3.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
1). Кисільової Тетяни Федорівни – площею 0,0020 га по вул. Чернишевського, на території
колишньої котельні для будівництва гаража ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Кисельовій Т.Ф. на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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оформлення права користування на умовах земельного сервітуту земельною ділянкою
орієнтовною площею 0,0012 га по Чернишевського, на території колишньої котельні в м.Бар
для встановлення тимчасового металевого гаража за рахунок земель житлової та громадської
забудови, керуючись ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».
2). Федик Надії Григорівни – площею 0,0045 га по вул. Героїв Майдану, біля будинку №15 для
будівництва гаража ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21», проти-«0», утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок:
Федик Надію Григорівну – під № 626 для будівництва гаража.
3.4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок (розробки технічних документацій із
землеустрою):
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ---- на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права користування
земельною ділянкою орієнтовною площею ----га по ----в м.Бар :
для сінокосіння на умовах оренди
1). Левковичу Анатолію Хомичу – площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
2). Хмель Валентині Станіславівні – площею 0,0150 га по вул. Цукрового заводу ;
3). Кльоцу Леонарду Григоровичу - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
4). Тараканову Володимиру Володимировичу - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
5). Некитюк Нелі Василівні - площею 0,0100 га по вул. Цукрового заводу ;
6). Марценюк Тетяні Анатоліївні - площею 0,0200 га по вул. Цукрового заводу ;
7). Кінзерській Аллі Сергіївні - площею 0,0150 га по вул. Цукрового заводу ;
ГОЛОСУВАЛИ питання 3.4.1 – 3.4.7: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».

3.5.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Кицюка Миколу Васильовича – під № 365 (АТО);
2). Гуцалюка Олександра Григоровича – під № 366 (АТО);
3). Радзієвського Олега Павловича - під № 367 (АТО);
для будівництва гаража
4). Кицюка Миколу Васильовича – під № 624 (АТО);
5). Гуцалюка Олександра Григоровича – під № 625 (АТО).

3.6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гарник Н.А. про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 7
скликання від 22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Гарник Н.А.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від 22.08.2016р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Гарник Н.А.», а саме в п.1 слова
«здійснення прибудови» замінити словами «облаштування».

3.7.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Заторської І.І. про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 7
скликання від 22.08.2016р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
Заторській І.І.»
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від 22.08.2016р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Заторській І.І.», а саме в п.1 слова
«будівництва прибудови до існуючого магазину» замінити словами «обслуговування і реконструкції
існуючого магазину».
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3.8.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Карасевича В.В. про дозвіл на виготовлення документації на земельну
ділянку площею 0,0064 га по вул.Є.Новолинника,31.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 7 скликання від 22.08.2016р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку Карасевичу В.В.», а саме в п.1
слова «0,0030 га» замінити словами «0,0064 га».

3.9.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Мазура О.В. про внесення змін до рішення 61 сесії Барської міської ради 6
скликання від 16.06.2015р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку
гр.Мазур О.В.» .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 61 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.06.2015р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.Мазур О.В.», а саме в п.1 слова
«0,0200 га по вул.Жовтневої революції 8, кв.1» замінити словами «0,0042 га по вул. М.Леонтовича,
8, кв.1 в м.Бар та площею 0,0048 га по вул. М.Леонтовича, 8 А».

3.10. СЛУХАЛИ: заяву гр. Штегерана В.М. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки зі зміною цільового призначення на земельну ділянку площею 0,0065 га в м.Бар
по вул. Соборній, 23 Б для індивідуального гаражного будівництва
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Штегерану Василю Миколайовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для оформлення права
власності на земельну ділянку площею 0,0065 га в м.Бар по вул. Соборній , 23 Б для
індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови.
3.11. СЛУХАЛИ: заяву Омельчук Наталки Петрівни про надання в користування на умовах земельного

сервітуту земельної ділянки площею 0,0015 га по вул. Каштановій, 21 в м.Бар для облаштування
окремих входів до квартири та нежитлового приміщення «МАГАЗИН», у зв’язку з купівлею
нерухомого майна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати Омельчук Наталці Петрівні земельну ділянку площею 0,0015 га в м. Бар по
вул. Каштановій , 21, кадастровий номер 0520210100:01:033:0120, для облаштування окремих
входів до квартири та нежитлового приміщення «МАГАЗИН» на умовах оренди на 3 роки за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста зі ставкою плати за користування
земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з
01.09.2016р.
Вийшла депутат Гуменюк І.В.
Присутні на сесії: – 19 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В.,
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Гуменюк І.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О.,
Петрина М.І., Теплов А.А.
3.12. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ» про надання в користування на умовах

оренди земельної ділянки площею 2,7000 га по вул. Цукрового заводу , 32 в м.Бар для
обслуговування майнового комплексу.
Слово для виступу надається Сулімову Р.О. згідно наданої заяви, який розповів історію
встановлення ТОВ «Матеріальні ресурси» , сфери діяльності на даний час і про перспективи
розвитку підприємства та обґрунтував необхідність заявленої площі 2,7 га.
Головуючий оголосив причину тимчасової відмови до виготовлення проекту на реконструкцію
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об’їзної дороги та вирішення питання щодо відведення меж дороги, поставив на голосування
проект рішення, запропонований профільною комісією.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Відмовити, до виготовлення проекту на реконструкцію об’їзної дороги та вирішення
питання щодо відведення меж дороги.
Вийшов депутат Трачук В.О.
Присутні на сесії: – 18 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Досій С.В.,Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,Кальман О.В.,Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Гуменюк І.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О.,
Петрина М.І., Теплов А.А., Трачук В.О.
3.13. СЛУХАЛИ: заяву Мельник О.М. про зменшення плати за користування земельною ділянкою по вул.

В.Комарова, 23 в м.Бар для комерційної діяльності (обслуговування капітальної будівлі) з «12%» до
«5%» , в зв’язку з фінансовою неспроможністю сплачувати орендну плату.
Депутат Бородкін С.О. запропонував проконтролювати рішення попередньої сесії про розірвання
договору на використання суміжної з існуючою ділянкою.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Залишити в силі рішення 15 сесії 7 скликання від 22.08.2016р. «Про продовження
терміну дії договору оренди з Мельник О.М.», враховуючи Положення про порядок надання
земельних ділянок у платне користування в місті Бар.
3.14. Слухали: заяву ФОП Палій Євдокії Самійлівни про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Галицьких вояків для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Палій Євдокії Самійлівні термін дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Галицьких вояків на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3.15. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0057 га по вул. Галицьких вояків для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0057 га в м. Бар по вул. Галицьких вояків на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3.16. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0044 га по вул. Галицьких вояків для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Загродському Олегу Цезаровичу термін дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0044 га в м. Бар по вул. Галицьких вояків на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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3.17. СЛУХАЛИ: заяву ФОП Хребтань М.П. про розірвання договору оренди площею 0,0246 га по вул.

Святого Миколая в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди) з Барською міською радою, у зв’язку продажем тимчасової споруди.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду, в зв’язку з відкликанням заяви заявником.

3.18. СЛУХАЛИ: звернення Вінницької обласної організації УТМР № 130 від 04.10.2016 р. про надання

дозволу на актуалізацію експертного висновку про вартість земельної ділянки по вул. Каштановій,
46.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на доопрацювання (актуалізацію) експертної грошової оцінки, земельної
ділянки площею 0,0709 га, яка розташована в м.Бар по вул. Каштановій (у минулому вул. Рози
Люксембург), 46 та пропонується для передачі у власність шляхом продажу Вінницькій обласній
організації Українського товариства мисливців та рибалок, що виготовлена СПД Мельником Г.А.
25.05.2015 р., на нову дату оцінки.
Зайшов депутат Трачук В.О.
Присутні на сесії: – 19 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,Кальман О.В.,Любарський В.К.,Маковецький С.Г.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Гуменюк І.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О.,
Петрина М.І., Теплов А.А.
3.19. СЛУХАЛИ: про підписання Угоди мерів.

ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1)Підтримати пропозицію приєднання Барської міської ради до ініціативи Європейського Союзу
«Угода мерів», враховуючи усі зобов’язання, пов’язані з підписанням угоди.
2) Уповноважити міського голову Цицюрського А.А. подати відповідну форму приєднання та
підписати Угоду мерів.
Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства інформує голова комісії Нікітін С.С.
3.20. СЛУХАЛИ: звернення жителів вулиці Перемоги (18 підписів) про ремонт дорожнього покриття

вулиці Перемоги .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття вулиці
Перемоги в м.Бар.
2) КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» включити вулицю Перемоги в перелік доріг, які потребують поточного
ремонту в 2017 році.

3.21. СЛУХАЛИ: Про дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць

Л.Ратушної та Європейської в м.Бар.
Нікітін С.С. запитав : Що означає провести ремонт, адже жителі вулиці за свої кошти завезли
частину матеріалу?
Начальник КП «Бар-благоустрій» Залевський О.С. пояснив , що грейдер працює за рахунок
підприємства, завезених жителями матеріалів недостатньо , потрібно буде довозити за рахунок
міського бюджету , тому потрібно ще виділити 7-8 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
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ВИРІШИЛИ:
1)Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць
Л.Ратушної та частини вулиці Європейської на ділянці, де закінчується вулиця, в м.Бар.
2)Питання про виділення коштів КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на придбання матеріалу в розмірі 7-8
тис.грн. розглянути за результатами виконання бюджету 11 місяців.
3.22. СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про проведення поточного ремонту тротуару на

площі Пам’яті на ділянці, прилеглій до адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
Нікітін С.С. про те, що потрібно не проводити поточний ремонт тротуару , а зробити коригування
проекту по будівництву дороги.
Головуючий поставив на голосування питання щодо надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на
поточний ремонт тротуару на площі Пам’яті на ділянці, прилеглій до адміністративної будівлі №19 в
м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Скорич С.О., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.); проти-«1» (Нікітін С.С.); утримались-«7» ( Досій С.В.,
Кальман О.В., Михальчишина Т.Р., Пужаліна Г.В.,
Сторожук В.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не прийнято.
Зайшов депутат Мельник А.А. вийшов депутат Скорич С.О.
Присутні на сесії: – 19 депутатів та міський голова, а саме: Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мельник А.А.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Гуменюк І.В., Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Петрина М.І.,
Скорич С.О., Теплов А.А.
Головуючий повідомив, що поточний ремонт робиться плиткою високої якості зі значною скидкою,
відсів привозиться безпосередньо з кар’єру, що значно здешевлює вартість будівельних робіт.
Депутат Бородкін С.О. запропонував повторно поставити на голосування питання щодо надання
дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару на площі Пам’яті на ділянці
прилеглій до адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
Депутат Любарський В.К. запитав Нікітіна С.С.: Який він бачить вихід?
Нікітін С.С. сказав, що потрібно проводити корекцію проекту.
Перерва на 15 хвилин.
Депутат Вознюк В.В. звернувся до депутатів з пропозицією підтримати запропонований проект
рішення.
Головуючий ставить на голосування пропозицію депутата Бородкіна С.О. про повторне
голосування питання щодо надання дозволу КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару
на площі Пам’яті на ділянці прилеглій до адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р.,Павлюк І.Ф.,Подуфалов В.М.,Пужаліна Г.В.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.);проти-«3» (Кальман О.В.,
Мельник А.А., Нікітін С.С.); утримались-«1» (Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: Повторно поставити на голосування питання щодо надання дозволу КП «БАРБЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару на площі Пам’яті на ділянці, прилеглій до
адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
Головуючий поставив на повторне голосування питання щодо надання дозволу КП «БАР16

БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару на площі Пам’яті на ділянці прилеглій до
адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Михальчишина Т.Р., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти-«2» (Кальман О.В.,
Нікітін С.С.); утримались-«3» (Мельник А.А., Павлюк І.Ф., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт тротуару на площі Пам’яті
на ділянці, прилеглій до адміністративної будівлі №19 в м.Бар.
3.23. СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про облаштування майданчиків під збір ТПВ з

твердим покриттям (з набірних залізобетонних плит) на території міста та виділення коштів в сумі
58400 грн. на придбання матеріалів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на облаштування майданчиків під збір ТПВ з
твердим покриттям (з набірних залізобетонних плит) на території міста.
3.24. СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про поточний ремонт частини огорожі діючого

міського кладовища, яка розташована по ліву сторону від центрального входу, протяжністю 62 м
шляхом заміни старих металевих конструкцій на нові набірні залізобетонні та виділення коштів в
сумі 17400 грн. на придбання матеріалів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на поточний ремонт частини огорожі діючого
міського кладовища, яка розташована по ліву сторону від центрального входу, протяжністю 62 м
шляхом заміни старих металевих конструкцій на нові набірні залізобетонні.

3.25. СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про доцільність проведення корегування ПКД по

робочому проекту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул.
Європейською до перехрестя з вул. Дорошенка) в м.Бар Вінницької області» в частині заміни
асфальтобетонного покриття тротуару на покриття з дрібно-розмірних елементів мощення
(тротуарну плитку).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на корегування ПКД по робочому проекту
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул. Європейською до
перехрестя з вул. Дорошенка) в м.Бар Вінницької області» в частині заміни асфальтобетонного
покриття тротуару на покриття з дрібно-розмірних елементів мощення (тротуарну плитку).
3.26. СЛУХАЛИ: звернення жителів будинку №44 по вул..Героїв Майдану щодо капітального ремонту

будинку , який знаходиться в аварійному стані.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на проведення ремонтних робіт в
житловому будинку №44 по вул.Героїв Майдану.
3.27. СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «РУБІН+» щодо демонтажу металевого гаража гр. Наталюка В.К.,

розташованого в м.Бар по пров. Коцюбинського, в дворі будинку №10 біля дитячого майданчика.
Нікітін С.С. запропонував заслухати і одну, і другу сторони , а потім прийняти рішення, питання
зняти на додаткове вивчення.
Головуючий озвучив 2 пропозиції :
1) Зобов’язати гр. Наталюка В.К. у місячний термін демонтувати самовільно встановлений
металевий гараж в дворі будинку №10 по пров. Коцюбинського, про що повідомити його
рекомендованим листом.
2) Звернення ОСББ «РУБІН+» зняти з розгляду, запросити ОСББ «РУБІН+» та гр.Наталюка В.К. на
наступну сесію для розгляду даного питання .
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ГОЛОСУВАЛИ за першу пропозицію: за – «0»; проти-«20»; утримались-«0».
ГОЛОСУВАЛИ за другу пропозицію : за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Звернення ОСББ «РУБІН+» зняти з розгляду, запросити ОСББ «РУБІН+» та гр.
Наталюка В.К. на наступну сесію для розгляду даного питання .
3.28. СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» щодо безоплатної передачі адресних
табличок КП «Бар-благоустрій».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Передати адресні таблички з балансу КП «Барське будинкоуправління» на баланс
«Бар-благоустрій» для встановлення на об’єктах нерухомого майна.
3.29. СЛУХАЛИ:

звернення Барського ЛВУМГ філії «Управління магістральних газопроводів
«Черкаситрансгаз» ПАТ «Укратрансгаз» про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради
7 скликання від 31.05.2016р. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність житлового
будинку №12 по вул.. Героїв Майдану, 12 , 2-х квартирного житлового будинку «Оператора» по вул.
Арсенальна, 19».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р.
«Про надання згоди на прийняття в комунальну власність житлового будинку №12 по вул.. Героїв
Майдану, 12 , 2-х квартирного житлового будинку «Оператора» по вул. Арсенальна, 19», а саме в
п.1 після слів «…2-х квартирного житлового будинку «Оператора»…» додати слова «…з надвірними
спорудами(сарай)…».

3.30. СЛУХАЛИ: звернення Кондратюк В.В. щодо надання поштової адреси житловому будинку №7 по

вул. Новоселів, враховуючи подвійну нумерацію .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В. , Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,
Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти-«0»; утримались-«1» (Кальман О.В.).
ВИРІШИЛИ: Враховуючи те, що багатоквартирні житлові будинки №№6,7,8, що рахуються по вул.
Новоселів, фактично розміщені по вул..Твардовського:
1) Провести громадські слухання у питанні впорядкування поштових адрес по вул. Новоселів, а
саме щодо надання багатоквартирним житловим будинкам №№6,7,8, що рахуються по вул.
Новоселів, наступні юридичні адреси:
- вул.Новоселів, 6 надати юридичну адресу - вул.Твардовського,6
- вул.Новоселів, 7
–вул.Твардовського,2
- вул.Новоселів ,8
- вул.Твардовського,4.
2) Доручити апарату Барської міської ради вжити усіх необхідних заходів до підготовки та
проведення громадських слухань.

3.31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на виконання інженерно – геодезичних

вишукувань в м.Бар для проведення реконструкції об’їзної дороги від вул.Цукрового заводу до
вул..Арсенальна .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на виконання інженерно – геодезичних
вишукувань в м.Бар для проведення реконструкції об’їзної дороги від вул.Цукрового заводу до
вул..Арсенальна .
Питання постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород інформує голова комісії
Павлюк І.Ф.
3.32. СЛУХАЛИ: звернення

КЗ БМР «Муніципальна варта» про затвердження

Статуту у

новій

редакції.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: 1) Затвердити Статут Комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна
варта» у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
2) Керівнику Комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна варта» вжити усіх
необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.
3.33. СЛУХАЛИ: Про затвердження

Статуту Комунального закладу «Оздоровчий табір «ФОРТУНА» у
новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Статут Комунального закладу «Оздоровчий табір «ФОРТУНА» у новій редакції згідно
з додатком до цього рішення.
2) Керівнику Комунального закладу Барської міської ради «Оздоровчий табір «ФОРТУНА» вжити
усіх необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.

4.

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутата Петрини М.І. щодо поточного ремонту
дорожнього покриття вулиці Набережної в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»; проти-«0»; утримались-«0».
ВИРІШИЛИ: Доручити КП «Бар-благоустрій» вивчити питання , доповісти на наступній сесії.

5.

Різне.
Михайленко О. розповів , що по вулиці Буняковського біля входу до парку він посадив сад , дерева
в ньому регулярно ломлять машини , мотоцикли, просить загородити цей садок .
Депутат Пужаліна Г.В. внесли пропозицію, щоб Хоменко дав стовпчики з цепами.
Депутат Титаренко І.А. запитала: Чи здійснюється контроль за викидами від котелень в місті?
Головуючий відповів , що на місцевому рівні це неможливо. Періодично працівниками міської ради
перевіряється вид палива у котельнях.
Севастьянов В. А. розповів хронологію рішень по ставу «Барський», сказав , що прийняте рішення
комісії з екології Вінницької обласної ради про створення на ставу «Барський» орнітологічного
заказника і збільшено його площа із 148 до 248 га, що є порушенням законодавства.
Головуючий надав роз’яснення з цього питання, повідомив, що процедура буде дотримана, будуть
проводитись громадські слухання , відповідно питання буде повторно розглядатись на сесії міської
ради, тому порушень законодавства не буде.
Депутат Кальман О.В. запропонував комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,
туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин зробити конкурс серед
постачальників новорічних подарунків, міській раді закупити подарунки у переможця.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 20 сесії Барської міської ради 7 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

О.В.Кальман

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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