Проекти рішень виконавчого комітету Барської міської ради
на «16» березня 2017 р. 16:00 год.
№
з/п

Проекти рішень

1.

Про порушення клопотання перед головою Барської РДА щодо представлення гр.
Ковальчук Л.Ф. до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» /Колосович
В.В./

2.

Про надання дозволу ГО «Актив.Бар» на встановлення на території бетонного
майданчика в міському парку по вул. Буняковського тимчасових споруд, а саме модульного сценічного подіуму (так званої «зеленої сцени»), 10 лавок, 4 ліхтарів, 4
квіткових клумб та 1 сміттєвого бака, в рамках реалізації проектної заявки «Творча
платформа: трансформація історичної пам’ятки міста», що перемогла на конкурсі проектів
від CANations та WNICEF під назвою «DREAMaction»./Мірчук С.В./

3.

Про погодження режиму руху автотранспорту КП «Барське будинкоуправління»
/Гвоздяр Ю.В./
Розглянувши звернення КП «Барське будинкоуправління» № 26 від 22.02.2017 р. щодо
погодження режиму руху автотранспорту підприємства по території міста Бар, відповідно
до ст.ст.29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 6,9,24 Закону
України «Про дорожній рух», ст.ст.17,19,20 Закону України «Про автомобільні дороги»,
виконком Барської міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити КП «Барське будинкоуправління» проїзд по території міста, а саме по
вулицях Соборна, М.Кривоноса, прибудинкових територіях, на яких встановлені
дорожні знаки:
- 3.1. Рух заборонено;
- 3.21. В’їзд заборонено;
- 3.34. Зупинку заборонено;
- 5.5. Дорога з одностороннім рухом;
наступного автотранспорту підприємства:
- ИЖ 2517 держ. № Н 2579 ВИ;
- ЗІЛ 131 (ВС 22) держ. №АВ 4185 ВМ;
- ГАЗЕЛЬ ГАЗ 33023 держ. №3869 ВМ.
2. Зобов’язати КП «Барське будинкоуправління» посилити контроль за дотриманням
водіями автотранспорту підприємства норм і правил охорони праці та правил
дорожнього руху.

4.

Про постановку на квартирний облік гр. Сидюка Івана Юрійовича. /Мацюк Н.Г./
Розглянувши заяву Сидюка І.Ю. про постановку на квартирний облік, а також
керуючись підпунктом 2 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, пункту 5 частини 1 статті 15, статей 36, 39 Житлового кодексу Української РСР,
пунктами 13, підпунктом 4) пункту 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470, виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Сидюка Івана Юрійовича, склад сім’ї – 4 особи (Сидюк І.Ю., Сидюк А.А. - дружина,
Сидюк Н.І. - син, Сидюк С.І. - донька) , із занесенням у списки загальної черги під
№327, а також список осіб, які мають право на отримання житла в першу чергу під №
78 /учасник бойових дій/.
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2. Для уточнення облікових даних Сидюку І.Ю. необхідно подавати виконкому міської ради
до 31 грудня щорічно такі дані:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про наявність чи відсутність житла;
- копії документів при наявності пільг.
5.

Про постановку на квартирний облік гр. Ріпак Лілії Русланівни. /Мацюк Н.Г./
Розглянувши заяву Ріпак Л.Р. про постановку на квартирний облік, а також керуючись
підпунктом 2 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
пункту 5 частини 1 статті 15, статей 36, 39 Житлового кодексу Української РСР, пунктом 13
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Ріпак Лілію Русланівну, склад сім’ї – 1 особа, із занесенням у списки загальної
черги під №328.

2. Для уточнення облікових даних Ріпак Л.Р. необхідно подавати виконкому міської ради до
31 грудня щорічно такі дані:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про наявність чи відсутність житла;
- копії документів при наявності пільг.
6.

Про постановку на квартирний облік гр. Солодовника Віталія Юрійовича. /Мацюк
Н.Г./
Розглянувши заяву Солодовника В.Ю. про постановку на квартирний облік, а також
керуючись підпунктом 2 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, пункту 5 частини 1 статті 15, статей 36, 39 Житлового кодексу Української РСР,
пунктом 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання
їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
2.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Солодовника Віталія Юрійовича, склад сім’ї – 1 особа, із занесенням у списки
загальної черги під № 329.

2. Для уточнення облікових даних Солодовнику В.Ю. необхідно подавати виконкому
міської ради до 31 грудня щорічно такі дані:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про наявність чи відсутність житла;
- копії документів при наявності пільг.
7.

Про постановку на квартирний облік гр. Сероветника Руслана Анатолійовича. /Мацюк
Н.Г./
Розглянувши заяву Сероветника Р.А. про постановку на квартирний облік, а також
керуючись підпунктом 2 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, пункту 5 частини 1 статті 15, статей 36, 39 Житлового кодексу Української РСР,
пунктом 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання
їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
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3.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Сероветника Руслана Анатолійовича, склад сім’ї – 2 особи (Сероветник Р.А.,
Сероветник Ю.В. – дружина), із занесенням у списки загальної черги під № 340.

2. Для уточнення облікових даних Сероветнику Р.А. необхідно подавати виконкому міської
ради до 31 грудня щорічно такі дані:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про наявність чи відсутність житла;
- копії документів при наявності пільг.
8.

Про постановку на квартирний облік гр. Святої Катерини Миколаївни. /Мацюк Н.Г./
Розглянувши заяву Святої К.М. про постановку на квартирний облік, а також
керуючись підпунктом 2 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, пункту 5 частини 1 статті 15, статей 36, 39 Житлового кодексу Української РСР,
пунктом 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання
їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
4.

Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Святу Катерину Миколаївну, склад сім’ї – 3 особи (Свята К.М., Святий В.М. чоловік, Свята А.В. – донька), із занесенням у списки загальної черги під № 331.

2. Для уточнення облікових даних Святій К.М. необхідно подавати виконкому міської ради
до 31 грудня щорічно такі дані:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про наявність чи відсутність житла;
- копії документів при наявності пільг.
9.

Про включення Савчука Андрія Васильовича до сприску осіб, які перебувають на
квартирному обліку при виконкомі міської ради та мають право на отримання житла в першу
чергу за № 79, у зв’язку з наданням документів на підтвердження наявних пільг (посвідчення про
право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій)
/перебуває на квартирному обліку в загальній черзі за № 281 з 16.09.2010р.) /Мацюк Н.Г./

10.

Про надання дозволу Вишневській Ільмірі Хамідівні на виготовлення ПКД на
реконструкцію квартири № 15 в будинку № 21 по вул. Каштанова в м.Бар під магазин.
/Подельнюк О.М./

11.

Про надання дозволів на виготовлення будівельних паспортів в наступному порядку
та за наступними заявами /Подельнюк О.М./
1. Надати дозвіл гр. _____ на виготовлення будівельного паспорту щодо будівництва
______ розміром _______ м по вул. ____________ в м. Бар.
2. Гр. ________________ :
- будівельний паспорт виготовити та погодити згідно чинного законодавства;
- приступити до виконання будівельних робіт після реєстрації повідомлення про
початок виконання будівельних робіт;
- протягом семи календарних днів, з дня реєстрації повідомлення про початок
будівельних робіт, письмово проінформувати Барську міську раду;
- протягом семи календарних днів, з дня прийняття в експлуатацію об'єкта,
подати в Барську міську раду копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Любарська Олександра Василівна – вул. М.Кривоноса, 7 – будівництво добудови до
житлового будинку розміром 5,0*6,35 м на приватній земельній ділянці.
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12.

Палагнюк Олександр Федорович – вул. Гончарна, 19 А – будівництво добудови до
житлового будинку розміром 9,0*3,5 м на приватній земельній ділянці.

13.

Про надання дозволу гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу на встановлення
тимчасової споруди – вуличної лавки по вул. Каштанова біля кіоску «Преса»
/Подельнюк О.М./

14.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 168 від
25.07.2016 р. «Про надання дозволу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 –
гімназія» м.Бара на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації», а саме – у пункті 1 рішення слова «Капітальний ремонт фасадів з
утепленням та заміною вікон на енергозберігаючі в навчально-виховному комплексі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» м.Бара в м.Бар Вінницької області по
вул. Героїв Майдану, 13» замінити словами «Капітальний ремонт з проведенням
термомодернізації будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 – гімназія» м.Бара в м.Бар Вінницької області по вул. Героїв Майдану, 13»
/Подельнюк О.М./

15.
16.
17.

18.

Про присвоєння поштових адрес /Погребнюк Ю.В./
Кобиль Анатолій Павлович – вул. Врублевського, 39 А, гараж 11 – гараж.
Рудий Степан Степанович – вул. Дорошенка, 73 – приватна земельна ділянка площею
0,0799 га по вул. Дорошенка.
Томашевський Юрій Миколайович – вул. Героїв Майдану, 32 А, гараж 2 – приватна
земельна ділянка площею 0,0053 га для індивідуального гаражного будівництва.
Про видалення та кронування дерев на території міста. /Погребнюк Ю.В./
1. Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на кронування наступних дерев:
- липа – 1 шт. по вул.Григоровичів-Барських біля гаража гр.Бевз Л.Ф., за зверненням Бевз
Л.Ф.;
- береза – 1 шт., по вул. Соборна, біля магазину «РЕС», за зверненням гр. Бортнік К.Л.;
- липа – 4 шт. по вул. Героїв Майдану, біля будинку № 14, за зверненням гр. Вдовиченко
Н.А.;
- липа – 1 шт. по вул. В.Комарова, біля будинку № 4, за зверненням жителів будинку;
- липа – 4 шт. по вул. Європейська, біля будинку № 23, за зверненням жителів будинку;
- алича – 10 шт., береза – 2 шт., верба – 1 шт. по пров.Коцюбинського, біля буд. № 4, за
зверненням завідувача ДНЗ № 8;
- клен -1 шт. по вул. Каштанова, біля буд. № 7, за зверненням гр. Іванової Г.О.;
- слива – 1 шт. по вул. Європейська, біля буд. № 21, за зверненням гр. Балюх М.Н.;
- липа – 3 шт., горіх – 1 шт. по вул. Соборна, біля будинку № 18, магазину «Місто», за
зверненням ФОП Герасимова О.Г.;
- береза – 1 шт. по вул. Соборна, біля буд. № 23, за зверненням гр. Хараджи А.С.;
- тополя – 2 шт. по вул. Героїв Майдану, біля комплексу по обслуговуванню
автотранспорту, за зверненням гр. Наталюка І.Г.;
- верба – 1 шт. по вул. Галицьких вояків, навпроти буд. № 18 А, за зверненням гр.
Школьніка О.В.;
- черешня – 1 шт. , бузок – 1 шт. по пров. Коцюбинського, біля буд. № 6, за зверненням
гр. Кошари Л.К.;
- акація – 1 шт., горіх – 3 шт. по вул. Григоровичів Барських, за зверненням КУ «Барська
районна стоматологічна поліклініка»;
- черешня – 2 шт., липа – 1 шт., горіх - 2 шт. по вул. Каштанова, 72, за зверненням ОСББ
«Оберіг – 72»;
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2. Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на кронування наступних дерев:
- берези – 4 шт. по вул. Чернишевського біля будинку № 1 А, за зверненням Глиняного
Ф.І.;
- горіх – 2 шт. по вул. Героїв Майдану, біля будинку № 21, за зверненням гр.Кащенко
Л.В.
3. Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на видалення наступних дерев /незадовільний
(аварійний)стан:
- на території міського парку по вул.Буняковського: липа – 4 шт., граб – 3 шт., ясен – 2
шт.;
- по вул. Каштанова, 72: горобина – 4 шт., черешня – 1 шт., вишня – 1 шт., слива – 2 шт.,
яблуня – 1 шт., ясен – 1 шт., алича – 1 шт. за зверненням ОСББ «Оберіг – 72»;
- по вул. Григоровичів-Барських: черешня, за зверненням КУ «Барська районна
стоматологічна поліклініка».
4. Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на видалення наступних дерев:
- верба – 1 шт., горобина – 1 шт., береза – 1 шт. на прибудинковій території будинку № 3
по вул. Залізняка, незадовільний (аварійний) стан, загроза руйнування будівель, за
зверненням гр. Кукурудзи В.С.
19.

Про надання в оренду Вінницькому обласному центру технічної творчості учнівської
молоді чистини нежитлового приміщення площею 65 м.кв. в м.Бар по вул. Героїв
Майдану, 3 (на 2 поверсі в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Бара) для проведення занять гуртків
«Авіамоделювання» та «Повітряні змії», строком на 2 роки 11 міс, зі сплатою орендної
плати в розмірі 1 грн. в рік. /Чубар О.В./

20.

Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору
оренди частини території по вул. М.Кривоноса, 68 в м.Бар площею 50 м2 з ПП
«ВОЛЮС» для стоянки трьох автобусів, строком на 1 рік зі ставкою орендної плати в
розмірі 20 грн./м2 в місяць (1000,00 грн.) /Чубар О.В./

21.

Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на внесення змін до договору оренди
приміщення по вул. Каштанова, 72 в м.Бар з АТ «Ощадбанк», а саме:
- зменшення площі орендованого приміщення до 130,8 м.кв.;
- продовження терміну дії договору оренди на 2 роки 11 місяців на умовах, визначених
договором /Подельнюк О.М./

22.

Про надання в оренду вбудованого приміщення, яке знаходиться по вул. Героїв
Майдану, 5 в м. Бар /Чубар О.В./
Враховуючи протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на право
оренди нерухомого майна від 15 лютого 2017р., керуючись Законом України «Про оренду
державного та комунального майна», ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити результати проведеного конкурсу 15.02.2017 р. та укласти договір оренди
вбудованого приміщення площею 13,2 кв.м., розташованого на першому поверсі
двохповерхової нежитлової будівлі основного корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ
№ 4 літ. «А», що знаходяться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, буд. 5 з
Погребняком М.В. для розташування шкільного буфету, зі сплатою орендної плати в
розмірі 4 % вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної
(експертної) оцінки, що становить 1360,12 грн. в рік або 113,34 грн. в міс. (без ПДВ).

23.

Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна комунальної власності по
вул. Героїв Майдану, 6 /Чубар О.В./
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Розглянувши звіт про оцінку кімнати № 515 загальною площею 123,0 кв.м. в будівлі
«А» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, виготовлений суб’єктом оціночної
діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 17.02.2017 р., рецензію на даний звіт,
виготовлену ФОП Мудрим В.В., та керуючись ст.ст. 29, 30, 31, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та
комунального майна», Положенням про оренду комунального майна територіальної громади
м.Бар, затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р.,
виконавчий комітет Барської міської ради вирішив:
1. Затвердити висновок про вартість майна, а саме кімнати № 515 загальною площею 123,0
кв.м. в будівлі «А» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, виготовлений суб’єктом
оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 17.02.2017 р. в розмірі 173 302,00 грн.
без урахування ПДВ, для визначення ставки орендної плати.
24.

Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна комунальної власності по
вул. Героїв Майдану, 42 /Чубар О.В./
Розглянувши звіт про оцінку вбудованого приміщення загальною площею 18,5 кв.м. в
будівлі «Б» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 42, виготовлений суб’єктом оціночної
діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 06.02.2017 р., рецензію на даний звіт,
виготовлену ФОП Мудрим В.В. 10.02.2017 р., та керуючись ст.ст. 29, 30, 31, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду
державного та комунального майна», Положенням про оренду комунального майна
територіальної громади м.Бар, затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.09.2012 р., виконавчий комітет Барської міської ради вирішив:
1. Затвердити висновок про вартість майна, а саме вбудованого приміщення загальною
площею 18,5 кв.м. в будівлі «Б» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 42, виготовлений
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 06.02.2017 р. в розмірі 21
882 грн. без урахування ПДВ для визначення ставки орендної плати.

25.

Про продовження терміну дії договору оренди приміщення з ФОП Мудрим В.В.
/Чубар О.В./
Розглянувши заяву ФОП Мудрого В.В. про продовження терміну дії договору оренди
кімнати №42 на ІІ поверсі загальною площею 17,76 кв.м. за адресою: м. Бар, вул. Героїв
Майдану, 6, враховуючи звіт про незалежну оцінку приміщення, виготовлений суб’єктом
оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 31.01.2017 р., рецензією на даний звіт,
виготовлену ТОВ «Подільський експертний центр» Боровковою С.Г. 08.02.2017 р., та
керуючись ст.ст. 29, 30, 31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про
оренду комунального майна територіальної громади м. Бар, затвердженим рішенням 29 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р., виконавчий комітет Барської міської
ради вирішив:
1. Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення кімнати №42 на ІІ
поверсі загальною площею 17,76 кв.м. за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6,
виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на
31.01.2017 р. в розмірі 32 732,00 грн. без урахування ПДВ (рецензія на звіт про
оцінку виготовлена ТОВ «Подільський експертний центр» Боровковою С.Г.
08.02.2017 р.).
2. Продовжити термін дії договору оренди приміщення з ФОП Мудрим В.В., а саме кімнати №42 на ІІ поверсі загальною площею 17,76 кв.м. за адресою: м. Бар, вул.
Героїв Майдану, 6, на 2 роки 11 міс., для розміщення офісу, зі сплатою орендної
плати в розмірі 15 % вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення
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незалежної (експертної) оцінки, що становить 4909,80 грн. в рік або 409,15 грн. в міс.
(без ПДВ).
3. Відділу з юридичних питань укласти відповідну додаткову угоду з ФОП Мудрим
В.В. до договору оренди приміщення про продовження терміну його дії.
26.

Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт для відбування правопорушниками
адміністративного стягнення у виді громадських робіт у 2017 році /Чубар О.В./
Розглянувши звернення в.о. начальника Барського РС КВІ УДПтС України у
Вінницькій області майора внутрішньої служби Корженевського О.О. про затвердження
переліку об’єктів та видів робіт, для відбування правопорушниками адміністративного
стягнення у виді громадських робіт, керуючись, статтею 34, 38 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 30¹, 321³ Кодексу України про адміністративні
правопорушення, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити наступний перелік об’єктів для відбування правопорушниками
адміністративного стягнення у виді громадських робіт: об’єкти соціальної сфери, житлові та
нежитлові будівлі комунальної власності, кладовища, стихійні сміттєзвалища, полігон ТПВ,
міські дороги, парки, сквери, пам’ятники, міські стадіони, дитячі та спортивні майданчики
тощо.
2. Затвердити види робіт для відбування правопорушниками адміністративного
стягнення у виді громадських робіт: прибирання придорожніх смуг, благоустрій території
міста, міських доріг, парків, скверів, пам’ятників, озеленення, поточний ремонт об’єктів
соціальної сфери, житлових та нежитлових будівель комунальної власності, заготівля дров
для опалення об’єктів соціальної сфери, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування
міських стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків тощо.
3. Комунальним підприємствам, установам та організаціям міської ради, де будуть
відбувати адміністративне стягнення у виді громадських робіт правопорушники, щодекадно
подавати на адресу міської ради звіт про кількість таких осіб та обсяги виконаних робіт.

27.

Про внесення змін до рішення № 210 виконкому Барської міської ради від 07.09.2016
р. «Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку»
/Чубар О.В./
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» та підпунктом 1 пункту «б» статті 30, частиною
першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання
частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку», відповідно до пункту 4 статті 7, пункту 3 частини першої
статті 13, частин 2, 3 статті 27, статті 28 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150, з метою
забезпечення у місті Бар ефективного утримання багатоквартирних будинків,
співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не
обрано управителя, виконком міської ради вирішив:
Внести зміни у Додаток № 1 рішення № 210 виконкому Барської міської ради від
07.09.2016 р. «Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного
будинку», а саме викласти у новій редакції перелік складових послуг з управління
багатоквартирними будинками:
«Перелік складових послуг
з управління багатоквартирними будинками:
1. Прибирання прибудинкової території, в тому числі прибирання і вивезення снігу,
посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду,
протиожеледними сумішами.
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2. Вивезення твердих побутових відходів.
3. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:
- холодного водопостачання;
- водовідведення;
- зливової каналізації.
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів.
5. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку:
- технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших
внутрішньо будинкових інженерних систем;
- поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання;
- освітлення місць загального користування і підвалів.
6. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного
водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та
елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку
прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків).
7. Винагорода управителю.»
28.

«Про прийняття за основу проекту регуляторного акту – рішення «Про затвердження
тарифів на ритуальні послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій» на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади» /Чубар О.В./
Розглянувши звернення КП «Бар-благоустрій» № 35 від 06.03.2017 р. про
затвердження тарифів на ритуальні послуги, відповідно до пп. 2 п. «а» частини 1 ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про поховання та
похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 19.11.2003 р. № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо
реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», Єдиної методики
визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003
р. № 194, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
03.03.2009 р. № 52 «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та
виготовлення предметів ритуальної належності», з метою встановлення економічно
обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Прийняти за основу проект регуляторного акту - рішення «Про затвердження тарифів на
ритуальні послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій» на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади» (додаток 1 до рішення).

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 виконкому міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гвоздяра Ю.В.

додаток 1
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від _________________.2017 р. №________ р.
«Про затвердження тарифів на ритуальні послуги
які надаються КП «Бар-благоустрій на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади»
Розглянувши заяву начальника КП «Бар-благоустрій» Залевського О.Є., відповідно
до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування», пункту 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від
24.06.2004 року, Закону України «Про поховання та похоронну справу», необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003
р. №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України
«Про поховання та похоронну справу», Єдиної методики визначення вартості надання
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації
предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. №194, наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 р. №52 «Про
затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів
ритуальної належності», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на
ритуальні послуги, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити вартість ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади, що надаються КП «Бар-благоустрій», згідно з додатком №1
(додається).
2. Оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації.
3. КП «Бар-благоустрій» інформувати населення м. Бар про зміст рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Гвоздяра Ю.В.
5. Дане рішення ввести в дію з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової
інформації.
/розрахунок та калькуляції надані у додатках/
29.

Про надання дозволу на приватизацію державного житлового фонду Барської міської
ради наступним громадянам /Подельнюк О.М./:
1) Фрик Михайло Петрович – квартира № 1 по вул. Європейська, 19, загальною площею 34,92
м.кв., житловою площею 19,85 м.кв., склад сім’ї – одна особа (Фрик М.П.);
2) Кушнір Володимир Григорович – квартира № 1 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 78,3 м.кв., житловою площею 45,7 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Кушнір
В.Г., Кушнір Л.А., Кушнір Л.В., Кушнір Т.В.);
3) Ратушний Володимир Миколайович – квартира № 2 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 74,1 м.кв., житловою площею 45,7 м.кв., склад сім’ї – дві особи (Ратушний В.М.,
Ратушна Н.Л.);
4) Хілінський Олександр Володимирович– квартира № 3 по вул. Героїв Майдану, 12
трикімнатна, загальною площею 86,3 м.кв., житловою площею ________ м.кв., склад сім’ї – чотири
особи (Хілінський О.В., Хілінська Л.В., Хілінський А.О., Хілінська Л.М.);
5) Кметь Григорій Іванович – квартира № 4 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна, загальною
площею 76,7 м.кв., житловою площею 41,8 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Хілінський О.В.,
Хілінська Л.В., Хілінський А.О., Хілінська Л.М.);
6) Загоруйко Володимир Миколайович – квартира № 5 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
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загальною площею 88,1 м.кв., житловою площею 53,0 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Загоруйко
В.М., Загоруйко К.П., Загоруйко Т.В., Загоруйко О.В.);
7) Іськов Олександр Якович – квартира № 6 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна, загальною
площею 77,9 м.кв., житловою площею 45,1 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Іськов О.Я., Іськова
Н.О., Іськова С.О., Іськова М.О.);
8) Касянюк Олександр Борисович – квартира № 7 по вул. Героїв Майдану, 12 чотирикімнатна,
загальною площею 128,7 м.кв., житловою площею 73,3 м.кв., склад сім’ї – шість осіб (Касянюк О.Б.,
Касянюк А.В., Касянюк Д.О., Касянюк Я.О., Басюк О.О., Басюк І.В.);
9) Ільєв Микола Іванович – квартира № 8 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна, загальною
площею 77,6 м.кв., житловою площею 43,6 м.кв., склад сім’ї – три особи (Ільєв М.І., Ільєва Т.С.,
Ільєва І.М., );
10) Петраш Володимир Володимирович – квартира № 9 по вул. Героїв Майдану, 12
однокімнатна, загальною площею 64,7 м.кв., житловою площею 33,8 м.кв., склад сім’ї – три особи
(Петраш В.В., Лаушкіна О.В., Лаушкіна М.М.);
11) Марущак Петро Арсентійович – квартира № 10 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 87,3 м.кв., житловою площею 48,5 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Марущак
П.А., Марущак В.І., Марущак Ю.П., Баланенко А.П..);
12) Чистяков Олег Володимирович – квартира № 11 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 71,4 м.кв., житловою площею 39,5 м.кв., склад сім’ї – три особи (Чистяков О.В.,
Чистякова С.П., Чистякова Ю.О.);
13) Копитко Сергій Іванович – квартира № 12 по вул. Героїв Майдану, 12, двокімнатна,
загальною площею 72,1 м.кв., житловою площею 40,1 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Копитко
С.І., Копитко Г.О., Копитко Т.С., Копитко Н.С..);
14) Ковальов Олександр Васильович – квартира № 13 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 78,7 м.кв., житловою площею 41,9 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Ковальов
О.В., Ковальова Н.І., Ковальова М.О., Ковальов В.О.);
15) Зарицький Олександр Сергійович – квартира № 14 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 86,9 м.кв., житловою площею 48,7 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Зарицький
О.С., Зарицька Н.В., Зарицький Н.О., Зарицький Є.О.);
16) Заріцький Олег Сергійович – квартира № 15 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 74,6 м.кв., житловою площею 41,2 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Заріцький
О.С., Заріцька А.В., Заріцька А.О., Заріцька Є.О.);
17) Весельський Владислав Ваславович – квартира № 16 по вул. Героїв Майдану, 12
двокімнатна, загальною площею 71,7 м.кв., житловою площею 39,6 м.кв., склад сім’ї – чотири особи
(Весельський В.В., Базь О.П., Базь Е.О., Базь М.О.);
18) Кірєв Сергій Володимирович – квартира № 17 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 87,1 м.кв., житловою площею 50,7 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Кірєв С.В.,
Кірєва Т.В., Кірєва В.С., Кірєва В.С.);
19) Сверенюк Вячеслав Леонідович – квартира № 18 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 89,9 м.кв., житловою площею ________ м.кв., склад сім’ї – чотири особи
(Сверенюк В.Л., Сверенюк Р.П., Сверенюк О.В., Сверенюк А.В.);
20) Захарчук Дмитро Васильович – квартира № 19 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 72,3 м.кв., житловою площею 45,2 м.кв., склад сім’ї – дві особи (Захарчук Д.В.,
Захарчук А.Л.);
21) Мандра Степан Васильович – квартира № 20 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 77,9 м.кв., житловою площею 40,3 м.кв., склад сім’ї – три особи (Мандра С.В.,
Мандра Н.Г., Мандра С.С.);
22) Шельвінський Вячеслав Станіславович – квартира № 21 по вул. Героїв Майдану, 12
трикімнатна, загальною площею 89,3 м.кв., житловою площею 48,1 м.кв., склад сім’ї – п’ять осіб
(Шельвінський В.С., Шельвінська Л.В., Шельвінський О.В., Шельвінська Я.В., Шельвінська Є.В);
23) Нагаєвський Олександр Андрійович – квартира № 22 по вул. Героїв Майдану, 12
трикімнатна, загальною площею 89,2 м.кв., житловою площею 49,5 м.кв., склад сім’ї – шість осіб
(Нагаєвський О.А., Нагаєвська О.В., Нагаєвський В.О., Нагаєвський О.О., Нагаєвська М.О.,
Нагаєвський І.О.);
24) Пеліховська Світлана Володимирівна – квартира № 23 по вул. Героїв Майдану, 12
двокімнатна, загальною площею 77,0 м.кв., житловою площею 56,0 м.кв., склад сім’ї – дві особи
(Пеліховська С.В., Пеліховська Я.Е.);
25) Сікорський Юрій Ананійович – квартира № 24 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 75,5 м.кв., житловою площею 40,3 м.кв., склад сім’ї – три особи (Сікорський
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Ю.А., Сікорська В.А., Сікорська Т.Ю.);
26) Цішковський Олександр Станіславович – квартира № 25 по вул. Героїв Майдану, 12
трикімнатна, загальною площею 90,0 м.кв., житловою площею 50,0 м.кв., склад сім’ї – три особи
(Цішковський О.С., Цішковська О.Г., Цішковський В.О.);
27) Лахман Валерій Володимирович – квартира № 26 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 91,8 м.кв., житловою площею 52,8 м.кв., склад сім’ї – три особи (Лахман В.В.,
Лахман Л.В., Лахман І.В.);
28) Попов Андрій Валерійович – квартира № 27 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 91,4 м.кв., житловою площею 59,9 м.кв., склад сім’ї – три особи (Попов А.В.,
Попова А.Б., Грицик Т.А.);
29) Теперчук Василь Павлович – квартира № 28 по вул. Героїв Майдану, 12 однокімнатна,
загальною площею 46,3 м.кв., житловою площею 19,4 м.кв., склад сім’ї – три особи (Теперчук В.П.,
Теперчук І.В., Теперчук С.А.);
30) Чайка Микола Францович – квартира № 30 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 83,7 м.кв., житловою площею 51,6 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Чайка М.Ф.,
Чайка І.О., Чайка П.М., Чайка О.М.);
31) Місінкевич Віктор Васильович – квартира № 31 по вул. Героїв Майдану, 12 однокімнатна,
загальною площею 44,7 м.кв., житловою площею 19,6 м.кв., склад сім’ї – дві особи (Місінкевич
В.В., Місінкевич Л.М.);
32) Сіроклин Леонід Михайлович – квартира № 32 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 85,5 м.кв., житловою площею 51,6 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Сіроклин
Л.М., Сіроклин Т.Д., Сіроклин О.Л., Сіроклин А.Л.);
33) Корнєв Сергій Вячеславович – квартира № 33 по вул. Героїв Майдану, 12 двоокімнатна,
загальною площею 58,0 м.кв., житловою площею ____ м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Корнєв
С.В., Корнєва Т.В., Семенович Г.С., Семенович М.Д.);
34) Кушнір В’ячеслав Петрович – квартира № 34 по вул. Героїв Майдану, 12 однокімнатна,
загальною площею 45,4 м.кв., житловою площею 23,8 м.кв., склад сім’ї – дві особи (Кушнір В.П.,
Кушнір Л.Б.);
35) Говорущенко Оксана Володимирівна – квартира № 35 по вул. Героїв Майдану, 12
трикімнатна, загальною площею 87,9 м.кв., житловою площею 49,8 м.кв., склад сім’ї – чотири особи
(Говорущенко О.В., Говорущенко Б.А., Говорущенко А.А., Говорущенко А.В.);
36) Терук Анатолій Григорович – квартира № 36 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 86,2 м.кв., житловою площею 51,5 м.кв., склад сім’ї – чотири особи (Терук А.Г.,
Терук Н.Ф., Терук Д.А., Терук Д.А.);
37) Безбородова Наталія Федорівна – квартира № 37 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 59,2 м.кв., житловою площею ____ м.кв., склад сім’ї – дві особи (Безбородова
Н.Ф., Полєц О.О.);
38) Вітюк Наталія Федорівна – квартира № 38 по вул. Героїв Майдану, 12 однокімнатна,
загальною площею 46,4 м.кв., житловою площею 20,0 м.кв., склад сім’ї –дві особи (Вітюк Н.Ф.,
Гарагода Я.І.);
39) Фурман Андрій Аркадійович – квартира № 39 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 84,1 м.кв., житловою площею 46,7 м.кв., склад сім’ї – одна особа (Фурман А.А.);
40) Бондар Інна Володимирівна – квартира № 40 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 73,8 м.кв., житловою площею 41,2 м.кв., склад сім’ї –три особи (Бондар І.В.,
Бондар Д.А., Бандар Б.Д.);
41) Шутко Вячеслав Анатолійович – квартира № 42 по вул. Героїв Майдану, 12 трикімнатна,
загальною площею 94,3 м.кв., житловою площею 52,1 м.кв., склад сім’ї – п’ять осіб (Шутко В.А.,
Шутко С.В., Шутко В.В., Шутко А.В., Шутко М.В.);
42) Ільницька Галина Олексіївна – квартира № 43 по вул. Героїв Майдану, 12 чотирикімнатна,
загальною площею 117,7 м.кв., житловою площею 60,5 м.кв., склад сім’ї – три особи (Ільницька
Г.О., Гейна Н.О., Пішко Г.І.);
43) Мельник Юрій Аркадійович – квартира № 44 по вул. Героїв Майдану, 12 двокімнатна,
загальною площею 64,0 м.кв., житловою площею 32,3 м.кв., склад сім’ї – три особи (Мельник Ю.А.,
Мельник О.Ю., Мельник А.М.);
44) Весельський Денис Владиславович – квартира № 45 по вул. Героїв Майдану, 12
двокімнатна, загальною площею 65,2 м.кв., житловою площею 48,3 м.кв., склад сім’ї – чотири особи
(Весельський Д.В., Весельська О.В., Весельська А.Д., Весельський В.В.).

11

