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Барська міська рада 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ 30 сесія 

 

постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту та зв’язку 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про управління майном комунальної власності  Барської міської 

територіальної громади 

 

1.1. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1)  Передати майно комунальної власності Барської міської територіальної громади – 

матеріальні цінності, що рахувалися за Барською міською радою :    

1.1) на баланс КП «Бар - благоустрій» Барської міської ради згідно додатку 1; 

1.2) на баланс Відділу освіти Барської міської ради згідно додатку 2; 

1.3) на баланс на баланс КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради згідно 

додатку 3. 

 

2) Для виконання п.1 даного рішення створити комісію у наступному складі: 

Голова комісії: Юрій ГВОЗДЯР - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради - для п.п.1.1;    

Голова комісії: Микола МАНДРИКА - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради - для п.п.1.2 – 1.3;    

Члени комісії: 

- начальник фінансово – господарського відділу - головний бухгалтер Барської міської 

ради Лариса ПІШКО; 

- начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради 

Олександр КУЦИЙ; 

- начальник Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради Олена ПОДЕЛЬНЮК; 

- керівник та головний бухгалтер/бухгалтер юридичної особи – набувача майна.   

3) Комісії скласти відповідний акт приймання - передачі майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Володимира САВОЛЮКА затвердити акти 

приймання-передачі даного майна. 

 

 

1.2. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Передати матеріальні цінності (згідно додатку), що рахувалися за КП «Барська міська 

аптека»  на баланс КНП «Барська міська лікарня». 

2) Для виконання п.1 даного рішення створити комісію у наступному складі: 

Голова комісії: Мандрика Микола Іванович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова ліквідаційної комісії по припиненню діяльності 

КП «Барська міська аптека»      

Члени комісії: 

- головний бухгалтер КП «Барська міська аптека» Шилик Олена Леонтіївна ; 

-начальник КНП «Барська міська лікарня» Костенко Олександр ; 

-головний бухгалтер КНП «Барська міська лікарня» Гоцуляк Надія; 

-начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради 

Куций Олександр Васильович; 

-начальник фінансово–господарського відділу - головний бухгалтер Барської 

міської ради Пішко Лариса Валеріївна; 

3) Комісії скласти відповідний акт приймання - передачі майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Володимира САВОЛЮКА затвердити акти 

приймання-передачі даного майна. 
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1.3. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Затвердити акти приймання - передачі гуманітарної допомоги з балансу КУ 

«Центр надання соціальних послуг» набувачам – юридичним особам та фізичним особам -

підприємцям на загальну суму  1711,75 грн.: 

 

 п/п Назва юридичної особи  
дата 

складання сума 

1.  
Громадська організація «Об’єднання  волонтерів  та 

учасників бойових дій у Вінницькій області»  
07.11.2022 1711,75 

 

2) Затвердити Акт списання допомоги , розданої  військовим ЗСУ, згідно відомостей 

на суму 8130,82 грн.( спальні мішки- 2 шт.). 

 

1.4. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Припинити право оперативного управління комунальному підприємству «Барська 

міська аптека» майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, а 

саме  на частину нежитлового приміщення площею 148,5 м. кв.  розташованого за адресою: 

Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар, вул. Каштанова, 34. 

 

2) Передати безоплатно  Комунальному некомерційному підприємству «Барська 

міська лікарня» Барської міської ради та закріпити на праві оперативного управління майно 

комунальної власності Барської міської територіальної громади зазначене в пункті 1 цього 

рішення. 

 

3) Створити комісію з приймання-передачі з балансу на баланс комунального майна 

Барської міської територіальної громади зазначеного  у пункті 1 рішення, у наступному 

складі: 

Голова ліквідаційної комісії: Микола Мандрика – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 
- головний бухгалтер КП «Барська міська аптека» - Олена Шилик; 

- начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради -  Олександр 

Куций; 

- начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер – Лариса Пішко; 

- начальник управління соціальної політики та охорони здоров’я  - Тамара Кушнір; 

- головний лікар  КНП «Барська міська лікарня» - Олександр Костенко; 

- головний бухгалтер КНП «Барська міська лікарня» -  Надія Гоцуляк; 

 

4) Комісії скласти акт приймання-передачі майна, у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

5) Уповноважити міського голову Володимира САВОЛЮКА затвердити акт 

приймання-передачі даного майна. 

 

1.5. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Передати майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, що 

обліковується на балансі Барської міської ради,  в оперативне управління Комунальному 

некомерційному підприємству «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Барської міської ради, а саме:  нежитлові приміщення, що  розташовані за 

адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Терешки, вул. Покровська, 3 А, 

орієнтовною площею 192,4 кв. м. 

2) Для виконання п. 1  даного рішення створити комісію у наступному складі: Голова 

комісії: Мандрика Микола – заступник міського голови з питань виконавчих органів ради. 
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Члени комісії: 

- Капиця Володимир, головний лікар КНП «Барський  медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Барської міської ради; 

- Івашева Тетяна, головний бухгалтер КНП «Барський медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Барської міської ради; 

- Пішко Лариса, головний бухгалтер Барської міської ради; 

- Подельнюк Олена, начальник Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради; 

- Куций Олександр, начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу. 

3) Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акт приймання-

передачі даного майна. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність Барської міської територіальної 

громади майна  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  
1). Затвердити акт про безоплатне прийняття до комунальної власності Барської 

міської територіальної громади на баланс Барської міської ради майна від 18.11.2022, а саме: 

легковий автомобіль RENAULT MEGANE SCENIC, рік випуску 2004, реєстраційний номер 

АВ 8078 ІА, ідентифікаційний номер VF1JM0G9632244171 в кількості 1 шт., акт додається.   

2) Прийняти в комунальну власність Барської міської територіальної громади на 

баланс Барської міської ради майно, вказане в акті, п.1 даного рішення.  

 

3.  СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території земельної ділянки, розташованої 

на території Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької 

області (за межами населеного пункту), для розміщення промислових систем накопичення 

електричної енергії. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:           
1) Розробити детальний план території (далі – ДПТ) земельної ділянки площею 4,0 га 

з кадастровим номером 0520281800:03:002:0065, розташованої на території Барської міської 

територіальної громади Жмеринського району Вінницької області (за межами населеного 

пункту), для розміщення промислових систем накопичення електричної енергії. 

2) Функції замовника ДПТ покласти на Барську міську раду (далі - Замовник), 

інвестором визначити ТОВ «СНЕ-ПОДІЛЛЯ», м. Вінниця (надалі - Інвестор). 

3) Відділу містобудування та архітектури Барської міської ради доручити: 

3.1) Оприлюднити дане рішення у встановленому законодавством порядку. 

3.2) Визначити Розробника ДПТ – суб’єкта господарювання, у складі якого є 

архітектор, що має кваліфікаційний сертифікат, і укласти з ним трьохсторонній договір на 

розроблення ДПТ з оплатою вартості робіт за рахунок коштів Інвестора. 

3.3) Забезпечити підготовку та надання вихідних даних для розроблення ДПТ, 

зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

3.4) Визначити оптимальне місце розташування промислових систем електричної 

енергії, в межах вищезазначеної земельної ділянки, з урахуванням наявних обмежень та 

порушених земель. 

3.5) Забезпечити доступність та оприлюднення матеріалів ДПТ відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3.6) Забезпечити у встановленому законодавством порядку стратегічну екологічну 

оцінку проєкту ДПТ, проведення громадських слухань, щодо врахування громадських 

інтересів та її розгляд на архітектурно-містобудівній раді при Управлінні містобудування та 

архітектури Вінницької ОВА.  

3.7) Після проведення погоджень та відповідних процедур, зазначених у підпункті 2.5 

пункту 2 цього рішення, подати проєкт ДПТ на затвердження Барській міській раді. 

4)  Фінансування робіт по розробленню ДПТ здійснити за кошти інвестора – ТОВ 

«СНЕ-ПОДІЛЛЯ», м. Вінниця. 



 4 

         5) Відділу з юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради  підготувати 

угоду на розроблення ДПТ між Замовником, Розробником та Інвестором. 

 

4.  СЛУХАЛИ: Про найменування місцевості, що розташована на території Барської міської 

територіальної громади за межами населених пунктів.   

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:           
1) Присвоїти назву місцевості, що знаходиться за межами населених пунктів на 

території Барської міської територіальної громади: Вінницька область, Жмеринський район, 

Барська міська територіальна громада, Гаївський комплекс будівель і споруд, схема 

розташування додається. 

2) Доручити Відділу містобудування та архітектури направити рішення до 

Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Вінницька філія для 

внесення інформації до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності Барської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2023 рік 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:        
1) Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Барської 

міської ради на 2023 рік, додається. 

2) Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів Барської міської ради на 2023, додається. 

3) Оприлюднити затверджений план діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік та план-графік проведення заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів на офіційному веб-сайті Барської міської ради 

Вінницької області та в засобах масової інформації не пізніше ніж у десятиденний строк від 

дати затвердження. 

 

6.  СЛУХАЛИ: Про заходи з продажу об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Барської міської територіальної громади.   

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:        
1) Затвердити протокол засідання аукціонної комісії з продажу об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Барської міської територіальної громади від 15 листопада 

2022 р. та інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами 

щодо об’єкта малої приватизації, а саме, групи нежитлових приміщень, за адресою: 

Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 19, приміщення 57 

(додається); 

2) Фінансово-господарському відділу Барської міської ради вжити заходів щодо 

продажу на аукціоні  вищезазначеного об’єкта малої приватизації та опублікувати 

інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації на офіційному 

веб-сайті Барської міської ради та в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» в 

термін, визначений чинним законодавством України. 

 

 


