Проекти рішень 9 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання
на «21» червня 2017 р. 16:00 год.
Порядок денний
1. Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про перенесення обладнання мобільного зв’язку
ПрАТ МТС «Україна» з металевої труби по вул..Каштановій, 70 А на трубу котельні по вул. Галицьких вояків,
7/2».
2. Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік».
ДОДАТКОВО
3. Про розгляд звернення Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Бара Вінницької області щодо
виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 м. Бара по вул. Гагаріна,15 в м.Бар Вінницької області ».
4.Про передачу у комунальну власність Барської міської об'єднаної територіальної громади із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Барського району окремих комунальних закладів.

1.

СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про перенесення обладнання
мобільного зв’язку ПрАТ МТС «Україна» з металевої труби по вул..Каштановій, 70 А на трубу котельні
по вул. Галицьких вояків, 7/2»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1 варіант
1)Скасувати рішення 5 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.04.2017 р. «Про оренду
нерухомого майна по вул. Островського, 7/2 в м. Бар ПрАТ «МТС Україна».
2) Надати дозвіл на перенесення обладнання мобільного зв’язку з труби котельні по вул. Каштанова,
70А в м.Бар на трубу котельні КП «Бар-благоустрій» по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар.
3) Надати ПрАТ «МТС Україна» в оренду 5 м2 димової труби по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м. Бар,
для встановлення антено-фідерних пристроїв, зі ставкою орендної плати встановленої визначеної
п.4.6.3 Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар, затвердженим
рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р., строком на 1 (один) рік.
4) КП «Бар-благоустрій» укласти з ПрАТ «МТС Україна» договір оренди зазначеного у п. 2 даного
рішення комунального майна Барської міської об’єднаної територіальної громади.
2 варіант
1) Продовжити термін дії договору оренди комунального майна Барської міської об’єднаної
територіальної громади, а саме частини труби котельні площею 14 м2 , яка розташована по вул.
Каштановій , 70 А в м. Бар та знаходиться на балансі КП «Бар-благоустрій», з ПрАТ «МТС Україна»,
для встановлення антено-фідерних пристроїв зі ставкою орендної плати встановленої визначеної
п.4.6.3 Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар, затвердженим
рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р., строком на ____________.
2) КП «Бар-благоустрій» укласти з ПрАТ «МТС Україна» додаткову угоду до договору оренди
зазначеного у п.1 даного рішення комунального майна Барської міської об’єднаної територіальної
громади.
3) Зобов’язати ПрАТ “МТС Україна» демонтувати обладнання мобільного зв’язку з труби котельні по
вул.. Каштановій, 70 А в м.Бар по закінченні терміну договору оренди нерухомого майна .
4) Доручити виконкому міської ради провести перемовини з операторами мобільного зв’язку про
подальше винесення обладнання за межі міста Бар.
5) Рішення 5 сесії 8 скликання Барської міської ради від 05.04.2017 р. «Про оренду нерухомого майна
по вул. Островського, 7/2 в м. Бар ПрАТ «МТС Україна» вважити таким , що втратило чинність.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
1

2.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення 22 сесії 7 скликання від 16.12.2016р. «Про міський бюджет на
2017 рік».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Перенести видатки загального фонду:
1. По КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» з КП «Бар-благоустрій» зняти видатки в сумі 305000,00 грн.
2. По КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» по Барській міській раді направити видатки в сумі
290000,00 грн. на «Реконструкцію системи газопостачання з винесенням газопроводу з-під плями
забудови проектуємого місця для здійснення виїзної/виносної торгівлі по вул..Галицьких вояків
(Островського) в м.Бар».
3. По КПКВКМБ 0113500 «Інші видатки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» направити видатки в сумі 15000,00 грн.
на придбання спортивного інвентаря.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.

СЛУХАЛИ: звернення Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Бара Вінницької області щодо
виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Бара по вул. Гагаріна,15 в м.Бар Вінницької області ».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення
проектно-кошторисної документації «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 м. Бара по вул. Гагаріна, 15 в м.Бар Вінницької області ».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.

СЛУХАЛИ: Про передачу у комунальну власність Барської міської об'єднаної територіальної
громади із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Барського району окремих
комунальних закладів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Барського
району в комунальну власність Барської міської об'єднаної територіальної громади, в особі
Барської міської ради, юридичні особи: комунальний заклад «Барська районна бібліотека», що
розташований за адресою: майдан Святого Миколая, 30 в м. Бар, та комунальний заклад
«Барський районний історичний музей», що розташований за адресою: майдан Святого Миколая,
19 в м.Бар, з 1 липня 2017 року.
2) Доручити голові міської ради (Цицюрському A.A.) утворити комісію по передачі - приймання об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Барського району у комунальну
власність Барської міської об'єднаної територіальної громади.
3) Передбачити кошти в сумі 848300,00 грн. на утримання даних закладів, в тому числі комунальний
заклад «Барська районна бібліотека» - 771500,00 грн., комунальний заклад «Барський районний
історичний музей» - 76800,00 грн. з 1 липня 2017 року.
4) Передбачити з 1 липня 2017 року кошти на співфінансування бюджетних установ та закладів, які
розташовані на території Барської міської об'єднаної територіальної громади, та надають послуги
жителям міста, шляхом надання міжбюджетних трансфертів до районного бюджету, відповідно до
наданих розрахунків установами, та починаючи з 1 жовтня 2017 року прийняти у комунальну
власність Барської міської об'єднаної територіальної громади установи та заклади, які розташовані
на території Барської міської об'єднаної територіальної громади.
5) Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони
здоров'я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин
(Капиця В.М.)
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
2

