Барська міська рада
Протокол від _________________р.
засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житловокомунального господарства
ПРИСУТНІ члени комісії : _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комунальних підприємств Барської міської ради: Барського
КВУ ВКГ «Барводоканал», КП «Бар-благоустрій», КП «Барське будинкоуправління».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: інформацію взяти до уваги.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

2.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про надання дозволу на коригування
ПКД.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на коригування ПКД по робочих проектах :
-«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Гончарній зі з’їздом на вул.Руський вал
в м.Бар Вінницької області» ;
-«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізняка в м.Бар Вінницької області»;
-«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Григоровичів – Барських на дільниці
від перехрестя з вул. Врублевського до перехрестя з вул. Каштановою в м.Бар
Вінницької області»;
-«Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського віл
перехрестя в вул..Європейською до перехрестя з вул.С.Руданського в м.Бар Вінницької
області».
2) Вважати таким , що втратило чинність рішення 12 сесії Барської міської ради 7
скликання від 14.07.2016р. «Про надання дозволу на збір вихідних даннинних та
виготовлення проектно-кошторисної документації» щодо коригування та перерахунку
кошторису на залишок робіт в цінах на липень 2016 року на вибірковий капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського віл перехрестя в
вул.Європейською до перехрестя з вул.С.Руданського в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про надання дозволу на виготовлення
ПКД.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на виготовлення ПКД:
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського на дільниці від
перехрестя з вул. С.Руданського до перехрестя з вул.. Дорошенка в м.Бар Вінницької
області» ;
- «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул..Святого Миколая від перехрестя з вул.
Соборною до вул..Плотинної в м.Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.

СЛУХАЛИ: звернення КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» про надання дозволу на проведення
поточного ремонту тротуарів:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на проведення поточного
ремонту :
- частини тротуару, прилеглого до площі Грушевського в м.Бар Вінницької області;
- частини тротуару по вул. Соборна на ділянці від перехрестя з вул.. М.Туніка до магазину
«АЛДІС» в м.Бар Вінницької області;

- частини тротуару по вул. В.Комарова на ділянці вздовж житлового будинку №6/23, в
м.Бар Вінницької області;
- частини тротуару по вул. Григоровичів – Барських на ділянці від перехрестя з вул..
Врублевського до перехрестя з вул. Каштановою в м. Бар Вінницької області;
- частини тротуару по вул. Соборна на ділянці від магазину «ШАНС» до магазину «ЮЛІЯ»
в м.Бар Вінницької області;
- частини тротуару, прилеглого до міського ринку по вул..М.Кривоноса в м.Бар
Вінницької області;
- частини тротуару по вул.. М.Кривоноса на ділянці вздовж діючого кладовища в м.Бар
Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
5.

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення 4 сесії Барської міської ради 8 скликання від
22.02.2017р. «Про дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки в
житловому масиві між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка в м. Бар».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Вважати таким , що втратило чинність рішення 4 сесії Барської
міської ради 8 скликання від 22.02.2017р. «Про дозвіл на виготовлення детального плану
території земельної ділянки в житловому масиві між вул. Героїв Майдану та вул.
Шевченка в м. Бар».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

6.

СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки в
житловому масиві між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка в м. Бар
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати дозвіл Барській міській раді на виготовлення детального плану території
земельної ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у
м.Бар для будівництва багатоповерхової та садибної житлової забудови.
2) Визначити замовником по розробленню детального плану території Барської міської
ради (надалі – виконком).
3) Відділу з юридичних питань виконкому(Чубар О. В.)підготувати угоду на розроблення
детального плану території між Барською міською радою та ПАТ “НВК “Світязь”, м.
Вінниця, яке розробляє новий генеральний план м. Бар (надалі – розробник).
4) Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Барської
міської ради (Подельнюк О. М .) забезпечити:
4.1) Надання розробнику детального плану території вихідних даних згідно додатку Б
ДБН. 1.1-14.2012 “Склад та зміст детального плану території”;
4.2) Подання відповідних матеріалів для розміщення на веб-сайті міської ради з метою їх
оприлюднення;
4.3) Організацію проведення громадських слухань відповідно вимог Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
25.05.2011
р.
№ 555;
4.4) Погодження проекту детального плану території в установленому чинним
законодавством порядку;
5) Подання проекту детального плану території на затвердження Барській міській раді.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства .
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ: Про визначення місця розташування вказівного знаку до міст – партнерів
м.Бар .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити місцем для встановлення вказівного знаку напрямків та
відстаней до міст – партнерів міста Бар зелену зону перед міською радою по вул. Героїв
Майдану, 6 м.Бар (праворуч, якщо дивитися від адмінбудівлі).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.

СЛУХАЛИ:Про реорганізацію комунального підприємства «Барське будинкоуправління».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Реорганізувати Комунальне підприємство «Барське будинкоуправління» (код ЄДРПОУ
38339396 ) шляхом приєднання до Комунального підприємства «Бар-благоустрій» (код
ЄДРПОУ 37572331).
2) Взяти до відома, що КП «Бар- благоустрій» є правонаступником усіх майнових і
немайнових прав і обов'язків КП "Барське будинкоуправління».
3) Встановити строк заявлення кредиторами свої вимог - два місяці з дня опублікування
(оприлюднення) рішення щодо реорганізації КП «Барське будинкоуправління» .
4) Утворити комісію з реорганізації КП «Барське будинкоуправління» шляхом приєднання
до КП «Бар-благоустрій» у наступному складі:
Голова комісії – Гвоздяр Ю.В.,
Члени комісії:
– Чубар О.В.
- Суконнік О.М.,
- Полєвська Р.М.
- Залевський О.Є.
- Китайчук І.П.
- Коляда О.О.
5) Виконавчому органу Барської міської ради :
5.1) Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням пунктів 1 - 4 цього
рішення.
5.2) Затвердити передавальні акти у встановленому порядку.
5.3)Закріпити за КП «Бар-благоустрій» на праві господарського відання майно
реорганізованого КП «Барське будинкоуправління».
5.4). Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5.5) Розробити статут комунального підприємства «Бар-благоустрій».
6) Опублікувати рішення в газеті «Барчани» та оприлюднити на офіційній сторінці міської
ради в мережі Інтернет.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

9.

СЛУХАЛИ: Про виконання Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в
м. Бар.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Внести зміни в Положення про розміщення зовнішньої реклами в м. Бар, а саме
замінити назву уповноваженого органу «відділ архітектури, містобудування та
земельних відносин Барської міської ради» на «відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства».
2) Розповсюджувачам зовнішньої реклами, та апарату міської ради дотримуватись
неухильного виконання Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.
Бар, затвердженого рішенням 7 сесії Барської міської ради 7 скликання від 16.02.2016
року та відповідає вимогам Закону України «Про рекламу» та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2003 р. № 2067 "Про затвердження типових правил
розміщення зовнішньої реклами.
3) Направити
розповсюджувачам зовнішньої реклами, листи-попередження щодо

погашення заборгованість за розміщення рекламоносіїв в м. Бар
4) Дослідити можливість вилучення рекламних засобів на користь КП «Бар-благоустрій» в
рахунок погашення заборгованості за користування місцями, що знаходяться у
комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
10.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до переліку майна, що підлягає приватизації.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Внести зміни до рішення 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
16.12.2016 р. «Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2017 році», а
саме- пункт 1 рішення доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
- база відпочинку (група А), що розташована на території Івановецької сільської ради за
межами населеного пункту, перебуває на балансі Барського КВУ ВКГ «Барводоканал».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

11.

СЛУХАЛИ:Про прийняття за основу проекту рішення «Про затвердження Правил
благоустрою міста Бар».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Прийняти за основу проект регуляторного акту - рішення «Про затвердження правил
благоустрою території м. Бар» (проект рішення додається).
2) Опублікувати зазначений проект регуляторного акту в газеті «Барчани» та оприлюднити
на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
3) Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття
регуляторного акту винести проект зазначений у п. 1 рішення на розгляд сесії Барської
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

12.

СЛУХАЛИ:Про затвердження стратегії розвитку КП «Муніципальна варта».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Прийняти Стратегію розвитку
Комунального закладу Барської міської ради
«Муніципальна варта» на 2017-2020 рр.» (додаток 1).
2) Оприлюднити зміст даного рішення та додатку до нього на офіційній сторінці в мережі
ІНТЕРНЕТ, а також опублікувати в газеті міської ради «Барчани».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

13.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «БАР-благоустрій» на облаштування в міському
парку зони відпочинку .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Надати дозвіл КП «Бар – благоустрій» на облаштувати зон відпочинку в міському парку по
вул. Буняковського, в м. Бар а саме:
- облаштування спортивного майданчику;
- облаштування дитячого майданчика;
- облаштування волейбольного майданчика;
- облаштування майданчика для пейнтболу;
- облаштування зони відпочинку (пікнік зони).
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

14.

СЛУХАЛИ: Про передачу мережі

зовнішнього освітлення сіл Антонівка, Глинянка,

Широке на баланс КП «БАР-благоустрій».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Затвердити акт огляду мереж зовнішнього освітлення вулиць сіл Антонівка, Глинянка,
Широке Барського району Вінницької області (Додаток №1).
2) Передати мережі зовнішнього освітлення вулиць сіл Антонівка, Глинянка, Широке
Барського району Вінницької області на баланс КП «Бар-благоустрій» згідно акту
огляду.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
15.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «БАР-благоустрій» на виготовлення ПКД по
облаштуванню зовнішнього освітлення сіл Антонівка, Глинянка, Широке.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та
виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт зовнішнього
освітлення вулиць:
1) Шевченка, Молодіжна, Шкільна, Польова в с.Антонівка Барського району Вінницької
області;
2)Волошкова, Миру, Польова, Лісова в с. Глинянка Барського району Вінницької області;
3) Зарічна в с. Широке Барського району Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Підписи членів комісії____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

