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Барська міська рада 

Проєкти рішень 33 сесія 8 скликання від 25.01.2023 

 

Порядок денний 

1. Про покладання на старост старостинських округів обов’язків із вчинення нотаріальних 

дій.  

2. Про втрату чинності деяких рішень. 

3. Про утворення інклюзивних груп для осіб з особливими освітніми потребами у складі 

закладів освіти. 

4. Про надання платних послуг КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради. 

5. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються КУ «Центр 

надання  соціальних послуг» Барської міської ради. 

6. Про міжвідомчу раду з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та 

Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

7. Про надання матеріальної допомоги мешканцям Барської міської територіальної 

громади.  

8. Про прийняття майна до комунальної власності Барської міської територіальної 

громади. 

9. Про управління майном комунальної власності Барської міської територіальної 

громади.  

10. Про внесення змін до рішення 30 сесії Барської міської ради 8 скликання від 29.11.2022 

«Про розроблення детального плану території» земельної ділянки для розміщення промислових 

систем накопичення електричної енергії. 

11. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Барської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2023 році. 

12.  Про внесення змін до загальної чисельності та структури апарату Барської міської 

ради та її виконавчих органів.  

13. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів. 

14. Про затвердження програм, внесення змін до програм. 

15. Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

16. Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2023 рік. 

17. Про надання дозволу Барській міській  раді на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель  під полезахисними  лісовими смугами.  

18. Про розроблення та затвердження документацій із землеустрою з метою подальшої 

передачі земельних ділянок у користування (оренду) на конкурентних засадах (на земельних 

торгах). 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Чернишевського, 1 Б в м. Бар.  

20. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. 

21. Різне. 

 

Розгляд питань порядку денного 

 

постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гендерної 

рівності, гласності та законності 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про покладання на старост старостинських округів обов’язків із вчинення 

нотаріальних дій. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Уповноважити підписувати та подавати заяви для реєстрації у 

Спадковому реєстрі, а також відомості та інші документи про внесення інформації до Єдиних та 

державних реєстрів на території відповідних старостинських округів наступних старост як 

посадових осіб органу місцевого самоврядування та члена виконавчого комітету Барської 

міської ради:  
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1) Мельник Оксану Іванівну, старосту Антонівського старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Антонівка, Глинянка, Широке); 

2) Чмиха Олександра Володимировича, старосту Балківського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Адамівка, Балки, Йосипівці, Окладне, Чемериси-

Барські); 

3) Шевчук Оксану Петрівну, старосту Войнашівського старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Войнашівка, Заможне, Затоки, Каноніцьке, Мирне, Міжлісся, 

Пляцина та селища Бар); 

4) Магльону Валерія Володимировича, старосту Гаївського старостинського округу 

(до складу якого входять території сіл Гайове, Колосівка, Шпирки та селища Івановецьке); 

5) Придиуса Анатолія Михайловича, старосту Гармаківського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Гармаки та селища Діброва);  

6) Долинного Анатолія Миколайовича, старосту Гулівського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Гулі та Слобода-Гулівська);  

7) Долинного Василя Олександровича, старосту Журавлівського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Буцні, Журавлівка, Лядова, Пилипи, Сеферівка);  

8) Третяк Галину Іванівну, старосту Івановецького старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Іванівці та Шевченка);  

9) Холяву Оксану Миколаївну, старосту Комаровецького старостинського округу 

(до складу якого входить територія села Комарівці); 

10) Пономаренко Наталію Іванівну, старосту Кузьминецького старостинського округу 

(до складу якого входять території сіл Голубівка, Кузьминці, Мартинівка);  

11) Мірницю Тетяну Іванівну, старосту Луко-Барського старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Васютинці, Горяни, Зоряне, Квітка, Лука-Барська); 

12) Масловську Ніну Андріївну, старосту Мальчовецького старостинського округу 

(до складу якого входять території сіл Мальчівці та Степанки);  

13) Сторожука Віталія Володимировича, старосту Матейківського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Матейків, Мурашка, Павлівка, Трудолюбівка);  

14) Казіка Володимира Степановича, старосту Мигалівецького старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Козарівка та Мигалівці);  

15) Колодія Петра Боліславовича, старосту Митківського старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Киянівка та Митки);  

16) Барасій Ніну Святославівну, старосту Терешківського старостинського округу (до 

складу якого входять території сіл Гавришівка, Семенки, Терешки); 

17) Коломійчука Валерія Васильовича, старосту Ходацького старостинського округу 

(до складу якого входять території сіл Бригидівка, Слобода-Ходацька, Ходаки, Черешневе та 

селищ Лугове, Слобода); 

18) Черкаса Назарія Миколайовича, старосту Чемериського старостинського округу 

(до складу якого входять території сіл Борщі, Регентівка, Стасюки, Чемериське, Шершні);  

19) Горбанюк Марію Олександрівну, старосту Ялтушківського старостинського 

округу (до складу якого входять території сіл Біличин, Підлісний Ялтушків, Слобода-

Ялтушківська). 

 
 

постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту 

та міжнародних відносин 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від 

15.12.2022 №10 «Про утворення комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

Чемериського ЗЗСО І - ІІ ст. - ЗДО Барської міської ради». 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Вважати таким, що втратило чинність рішення 31 сесії Барської 

міської ради 8 скликання  від 15.12.2022 №10 «Про утворення комісії з   проведення 

конкурсу на посаду директора Чемериського   закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. - 

закладу дошкільної освіти Барської міської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  
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3.  СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивної групи для осіб з особливими освітніми 

потребами у складі Барського ЗДО №1 «БЕРІЗКА». 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Утворити з 01.02.2023 у складі Барського закладу дошкільної 

освіти №1 «БЕРІЗКА» інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (на базі існуючої групи). 

1) Ввести до штатного розпису Барського закладу дошкільної освіти №1 

«БЕРІЗКА», посаду «асистент вихователя закладу дошкільної освіти в інклюзивній 

групі». 

2) Відділу освіти Барської міської ради забезпечити умови для виховання та 

навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми 

розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  

 

4.  СЛУХАЛИ: Про надання платних послуг КНП «Барська міська лікарня» Барської міської 

ради 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити перелік платних послуг  Комунального некомерційного підприємства 

«Барська міська лікарня» Барської міської  ради (нова редакція), додається.  

2) Затвердити тарифи на платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Барська міська лікарня Барської міської  ради (нова редакція), додаються.  

3) Вважати такими, що втратили чинність перелік платних послуг  та тарифи на 

платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Барська міська 

лікарня» Барської міської  ради, затверджені рішенням 30 сесії Барської міської ради 8 

скликання від 29.11.2022 №5. 

4) КНП «Барська міська лікарня» забезпечити оприлюднення даного рішення в 

засобах масової інформації, приміщеннях підприємства, дошці оголошень тощо. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  

 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються КУ 

«Центр надання  соціальних послуг» Барської міської ради 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Затвердити тарифи  на платні соціальні послуги, що надаються Комунальною  

установою  «Центр надання  соціальних послуг » Барської міської ради, додаються. 

2) Пункт 1 рішення  21 сесії  Барської міської ради 8 скликання від 20.01.2022 №4 

вважати таким, що втратив чинність. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  

 

6.  СЛУХАЛИ: Про  міжвідомчу раду з питань сім’ї,  соціальної підтримки сімей Захисників та 

Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Утворити міжвідомчу раду з питань сім’ї, соціальної підтримки 

сімей Захисників та Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у складі згідно з 

додатком. 

1)  Затвердити Положення про міжвідомчу раду з питань сім’ї, соціальної  підтримки  

сімей Захисників та Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, що додається. 

2) Визнати таким, що втратило чинність, рішення 12 сесії Барської міської ради 8 

скликання від 06.07.2021 р. №2 «Про створення координаційної ради з питань підтримки 

сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  
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7.  СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги мешканцям Барської міської 

територіальної громади.. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Надати матеріальну допомогу : 

1.1) Базай Микола Іванович на лікування – 2000 грн; 

1.2) Бемещук Олена Олександрівна на лікування доньки Олександри Мельник – 

5000 грн; 

1.3) Бурченко Марія Андріївна на лікування – 1000 грн; 

1.4) Верестюк Дарія Алімівна на лікування – 2000 грн; 

1.5) Гапонова Жанна Карпівна на лікування – 5000 грн; 

1.6) Герасимчук Ганна Дмитрівна на лікування – 2000 грн; 

1.7) Герасімова Зінаїда Володимирівна на лікування – 1000 грн; 

1.8) Грицюк Анатолій Петрович на лікування – 2000 грн; 

1.9) Данильчук Михайло Василович на лікування – 5000 грн; 

1.10) Дибко Людмила Іванівна на лікування – 3000 грн; 

1.11) Довгань Юлія Борисівна на лікування сина Івана Довганя – 7000 грн;  

1.12) Желтікова Ольга Сергіївна на лікування – 3000 грн; 

1.13) Заболотняя Людмила Борисівна на лікування – 2000 грн; 

1.14) Іванова Іванна Іванівна на лікування сина Іллі Іванова – 10000 грн;  

1.15) Кривенький Валерій Володимирович на лікування – 10000 грн; 

1.16) Козлова Світлана Миколаївна на лікування – 10000 грн; 

1.17) Коломієць Віталій Володимирович на лікування – 1000 грн; 

1.18) Корабеля Оксана Василівна на лікування – 6000 грн; 

1.19) Кульчицька Раїса Дмитрівна на лікування – 2000 грн; 

1.20) Логов Володимир Захарович на лікування – 2000 грн; 

1.21) Лукашенко Володимир Павлович на лікування – 3000 грн; 

1.22) Лук'янова Ірина Олександрівна на лікування доньки Богдани Лук'янової – 

3000 грн; 

1.23) Лук'янова Ірина Олександрівна на лікування доньки Єлизавети Лук'янової - 

3000 грн; 

1.24) Любарська Ганна Петрівна на лікування – 3000 грн; 

1.25) Магльона Лариса Миколаївна на лікування свекра Віктора Близнюка –     

10000 грн; 

1.26) Малий Андрій Анатолійович на лікування – 3000 грн; 

1.27) Маримонська Олена Петрівна на лікування – 5000 грн; 

1.28) Маркова Людмила Миколаївна на лікування – 1000 грн; 

1.29) Мартинюк Юрій Петрович на лікування – 5000 грн; 

1.30) Мацьков Віктор Миколайович на лікування матері Галини Мацькової –     

1000 грн; 

1.31) Олійник Сергій Васильович на лікування – 2000 грн; 

1.32) Павлюк Юрій Павлович на лікування – 1000 грн; 

1.33) Пальонко Микола Васильович на лікування – 2000 грн; 

1.34) Перколаба Ганна Іванівна на лікування – 1000 грн; 

1.35) Попик Юрій Олександрович на лікування дружини Вікторії Попик – 2000 грн;  

1.36) Походзей Анатолій Андрійович на лікування – 10000 грн; 

1.37) Руденко Ігор Миколайович на лікування – 5000 грн; 

1.38) Ружанський Денис Олегович на лікування – 7000 грн; 

1.39) Савчук Ніна Василівна на лікування – 1000 грн; 

1.40) Свиринюк Любов Григорівна на лікування – 1000 грн; 

1.41) Скалецька Антоніна Петрівна на лікування чоловіка Петра Скалецького –   

3000 грн;  

1.42) Смєхов Олександр Миколайович на лікування – 1000 грн; 

1.43) Тарчинська Ганна Нарцизівна на лікування – 2000 грн; 

1.44) Топчий Олег Володимирович на лікування доньки Ірини Топчий – 5000 грн;  

1.45) Холява Марина Леонідівна на лікування сина Максима Холяви – 5000 грн; 

1.46) Христофор Лариса Олександрівна на лікування – 3000 грн; 
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1.47) Христофор Леонід Петрович на лікування – 5000 грн; 

1.48) Христофор Петро Францович на лікування – 5000 грн; 

1.49) Цицюрська Тетяна Іванівна на лікування – 5000 грн; 

1.50) Цицюрська Світлана Миколаївна на лікування матері Емілії Цицюрської – 

2000 грн; 

1.51) Шваєнко Ніна Мифодіївна на лікування – 5000 грн; 

1.52) Шпичак Ігор Григорович на лікування – 10000 грн; 

1.53) Щепанська Людмила Григорівна на лікування – 10000 грн; 

1.54) Юрков Дмитро Леонідович  на лікування – 5000 грн;  

1.55) Яворський Анатолій Антонович на лікування – 5000 грн; 

1.56) Яремчук Омелян Іванович на лікування – 1000 грн; 

 

2) Надати матеріальну допомогу жителям громади: 

2.1) Дацкова Лариса Володимирівна на поховання матері Ольги Дацкової в розмірі 

2500 грн, яка на день смерті ніде не працювала; 

2.2) Дейнека Галина Миколаївна на поховання брата Василя Дайнека в розмірі   

2500 грн, який на день смерті ніде не працював; 

2.3) Кубова Лариса Олександрівна на поховання свата Павла Вєтлугіна в розмірі 

2500 грн, який на день смерті ніде не працював; 

2.4) Кузьміна Таїса Іванівна на поховання сина Сергія Кузьміна в розмірі 2500 грн, 

який на день смерті ніде не працював; 

2.5) Матлак Сергій Іванович на поховання тестя Анатолія Сабія в розмірі 2500 грн, 

який на день смерті ніде не працював; 

2.6) Стецюк Ліза Миколаївна на поховання дитини Вікторії Стецюк 2022 р.н. в 

розмірі 2500 грн. 

2.7) Черняєв Віктор Анатолійович на поховання дружини Валентини Черняєвої в 

розмірі 2500 грн, яка на день смерті ніде не працювала. 

 

3) Затвердити розпорядження Барської міської ради: 

3.1) від  20.12.2022 № 141/Р щодо надання матеріальної допомоги на організацію 

поховання загиблого внаслідок військової агресії російської федерації проти України, а 

саме: Кульчицькій Юлії Володимирівні, дружині загиблого Віктора Кульчицького –          

50000 грн; 

3.2) від 09.01.2023 № 3/Р щодо надання матеріальної допомоги на організацію 

поховання загиблого внаслідок військової агресії російської федерації проти України, а 

саме:   

- Шевчуку Анатолію Миколайовичу, брату загиблого Дмитра Садового  – 50000 грн;  

-  Шуригіній  Марії Михайлівні, матері загиблого Олега Шуригіна - 50000 грн. 

3.3) від 12.01.2023 № 5/Р щодо надання матеріальної допомоги на організацію 

поховання загиблого внаслідок військової агресії російської федерації проти України, а 

саме: 

- Андруховій Ірині Анатолівні, дружині загиблого Олександра Андрухова–50000 грн;  

-  Мар'яш Тетяні Станіславівні, дружині загиблого Михайла Мар’яша - 50000 грн. 

 

4) Надати матеріальну допомогу Антонюку Володимиру Васильовичу для ліквідації 

наслідків пожежі – 5000 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ:  

 

постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту та зв’язку 

 

8.  СЛУХАЛИ: Про прийняття майна до комунальної власності Барської міської  територіальної 

громади 

8.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Надати згоду на прийняття до комунальної власності Барської міської 

територіальної громади (для Комунального некомерційного підприємства «Барська міська 
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лікарня» Барської міської ради) санітарного транспорту класу А (Пежо), що перебуває на 

балансі Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання 

«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Вінницької обласної ради».  

2) Відділу організаційної роботи та інформації Барської міської ради направити копію 

рішення Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 

області для подальшого внесення питання на сесію обласної ради. 

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

територіальної громади на баланс Відділу освіти Барської міської ради майна (комплект 

«Школа в коробці» - 21 шт., комплект складається з 42 найменувань) від 13.01.2023, що 

додається. 

2) Прийняти до комунальної власності Барської міської територіальної громади на 

баланс Відділу освіти Барської міської ради гуманітарну допомогу від Департаменту 

гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації в рамках реалізації 

програми UNICEF згідно переліку, вказаному у вище затвердженому акті. 

3) Надати дозвіл Відділу освіти Барської міської ради розподілити гуманітарну 

допомогу за призначенням. 

 

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

територіальної громади на баланс Барської міської ради майна від 23.01.2023, а саме: 

легковий автомобіль RENAULT ESPACE 3.0 dCi, рік випуску 2006, номер 

VF1JK0EDC36195552 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.  

8.4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити акт про безоплатне прийняття до комунальної власності Барської міської 

територіальної громади на баланс Барської міської ради майна від 22.01.2023, а саме: 

генератор бензиновий однофазний 7 кВт 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.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

9.  СЛУХАЛИ: Про управління майном комунальної власності  Барської міської 

територіальної громади 

9.1. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1)Надати згоду Громадської організації «Струмок» на передачу Обслуговуючому 

кооперативу «Водограй Терешки» в господарське відання без права відчуження майна 

комунальної власності, а саме: водозабірну свердловину, яка розташована за адресою: 

Вінницька область, Жмеринський район, с. Терешки, вул. Шкільна, 7. 

2) Обслуговуючому кооперативу «Водограй Терешки» надати Барській міській раді 

копію акта приймання-передачі вищевказаного майна.  

9.2. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Передати з балансу Барської міської ради на баланс Обслуговуючого кооперативу 

«Терешківський потік» в господарське відання без права відчуження майно комунальної 

власності Барської міської територіальної громади, а саме:  артезіанську свердловину в с. 

Терешки  вартістю 1095 грн (одна тисяча дев’яносто п’ять грн) інвентарний номер 1013319, 

для утримання та обслуговування водопровідних мереж. 

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

Голова комісії: Гвоздяр Юрій - заступник міського голови з питань виконавчих 

органів ради. 

Члени комісії: 

- начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради; 

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

- староста Терешківського старостинського округу Барської міської ради; 
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- начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер Барської міської 

ради; 

- голова правління ОК «Терешківський потік». 

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

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акт приймання- 

передачі даного майна. 

9.3. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Передати з балансу Відділу житлово-комунального господарства, комунальної 

власності та капітального будівництва Барської міської ради на баланс Обслуговуючого 

кооперативу «Козарівка» в господарське відання без права відчуження майно комунальної 

власності Барської міської територіальної громади, а саме: артезіанську свердловину 

(свердловину) с.Козарівка інвентарний номер 101350006 з нульовою балансовою вартістю, 

для утримання та обслуговування водопровідних мереж. 

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

Голова комісії: Гвоздяр Юрій - заступник міського голови з питань виконавчих 

органів ради. 

Члени комісії: 

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

- головний спеціаліст - юрист Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради; 

- головний бухгалтер Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради; 

- староста Мигалівецького старостинського округу Барської міської ради; 

- голова правління ОК «Козарівка». 

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

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акт приймання - 

передачі даного майна. 

9.4. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Передати з балансу Комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської міської 

ради на баланс Барської міської ради: 

- будівлю котельні (інвентарний номер 00121) за адресою: Вінницька область, 

Жмеринський район, м. Бар, вул. Заводська, 3, балансовою вартістю - 29 792,08 грн, 

загальною площею – 64,0 кв. м; 

- будівлю котельні (інвентарний номер 00130) за адресою: Вінницька область, 

Жмеринський район, м. Бар, вул. Машинобудівників, 1, балансовою вартістю -      18 752,92 

грн, загальною площею – 52,3 кв. м. 

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

Голова комісії: Гвоздяр Юрій Васильович - заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

- Залевський Олександр Євгенович -  начальник КП «Бар – благоустрій» Барської 

міської ради;  

- Коляда Андрій Сергійович -  гол.бухгалтер КП «Бар – благоустрій» Барської міської 

ради; 

- Куций Олександр Васильович -  начальник відділу юридичного забезпечення та 

персоналу Барської міської ради; 

- Пішко Лариса Валеріївна - начальник фінансово-господарського відділу – головний 

бухгалтер Барської міської ради; 

- Подельнюк Олена Миколаївна – начальник Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської 

ради; 

3) Комісії скласти відповідні акти приймання - передачі майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акти приймання-

передачі даного майна.  

9.5. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Передати з балансу КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради 

1.1) на баланс КУ «Центр надання соціальних послуг» Барської міської ради 



 8 

електрогенератор вартістю 12678, 26 грн.       

1.2) на баланс Барської міської ради для забезпечення потреб Терешківського 

старостинського округу наступні матеріали на загальну суму 2474,95 грн : 

- Відсів 1 тонна; 

- бордюр тротуарний (50х20х6) 14 п. м.; 

- плитка тротуарна 9м2. 

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

Голова комісії: Юрій Гвоздяр  - заступник міського голови з питань виконавчих органів 

ради.     

Члени комісії:  

- Залевський Олександр, начальник КП «Бар – благоустрій» Барської міської ради ; 

- Коляда Андрій, гол. бухгалтер КП «Бар – благоустрій» Барської міської ради; 

- Марущак Тетяна, начальник КУ «Центр надання соціальних послуг» Барської 

міської ради (для виконання п 1.1). 

- Митковська Алла, головний бухгалтер КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Барської міської ради» (для виконання п 1.1) . 

- Пішко Лариса, начальник фінансово-господарського відділу – гол. бухгалтер 

Барської міської ради (для виконання п.1.2);  

- Барасій Ніна, староста Терешківського старостинського округу Барської міської ради 

(для виконання п.1.2). 

3) Комісії скласти відповідні акти приймання-передач майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

4) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акти приймання-

передачі даного майна. 

9.6. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Передати основні засоби (згідно додатку), що рахувалися за Барською міською 

радою на баланс Відділу освіти Барської міської ради. 

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.      

Члени комісії: 

- начальник Відділу освіти Барської міської ради Сторожук Алла Миколаївна; 

-головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Відділу освіти Барської міської ради 

Макогон Ліля Анатолівна ; 

- 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) Уповноважити міського голову Саволюка Володимира затвердити акти приймання 

– передачі даного майна. 

4) Надати дозвіл Відділу освіти Барської міської ради здійснити демонтаж приміщення 

«Незавершеного будівництва школи в с. Кузьминці» господарським способом з подальшим 

оприбуткуванням згідно чинного законодавства. 

 

9.7. 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  8064,61 грн: 

 

№

 п/п 
Назва юридичної особи  

дата 

складання Сума, грн 

1. КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради  02.01.2023 1337,02 

2. КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради  16.01.2023 6727,59 

2)   Затвердити Акт списання допомоги, розданої  внутрішньо переміщеним особам, 

військовим ЗСУ згідно відомостей на суму 12789,16 грн (миючі засоби – 18 л, спальні мішки 
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- 3шт.) 

 

9.8. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на передачу товарно-матеріальних цінностей, 

що перебувають на балансі підприємства у позичку (безоплатне тимчасове користування) на 

період дії воєнного стану з урахуванням їх природного зносу наступним юридичним особам, 

а саме: 

1.1) ТОВ «Оператор ГТС України» -. товарно-матеріальні цінності на суму 98 700 грн 

згідно додатку 1; 

1.2) ПрАТ НЕК «Укренерго» - товарно-матеріальні цінності на суму 136 550 грн згідно 

додатку 2. 

2) КП «Бар-благоустрій» скласти договір позички товарно-матеріальних цінностей 

згідно чинного законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 30 сесії Барської міської ради 8 скликання від 

29.11.2022 №11 «Про розроблення детального плану території» 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 30 сесії Барської міської ради 8 скликання 

від 29.11.2022 №11 «Про розроблення детального плану території», а саме п.1 викласти в 

наступній редакції:         

«1.Розробити детальний план території (далі – ДПТ) земельної ділянки площею 4,0 га із 

земельної ділянки 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.». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Барської міської 

територіальної громади, що підлягає приватизації в 2023 році 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Барської міської 

територіальної громади, що рахуються на балансі Барської міської ради та підлягають 

приватизації у 2023 році: 

- нежитлове приміщення за адресою: Вінницька область, Жмеринський район,          

с. Іванівці, вул. Центральна, №10, загальною площею 159,3 м2; 

- нежитлове приміщення за адресою: Вінницька область, Жмеринський район,          

с. Чемериське, вул. Чкалова, 2,  загальною площею 125 м2; 

- будівля котельні за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар,         

вул. Машинобудівників, 1, загальною площею 52,3 м2. 

2) Опублікувати Перелік об’єктів комунальної власності Барської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2023 році, на офіційному сайті міської ради та в електронній 

торговій системі «Прозоро.Продажі» у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій 

 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до загальної чисельності та структури апарату Барської 

міської ради та її виконавчих органів.  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1) Внести зміни до загальної чисельності та структури апарату Барської міської 

ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 2 сесії Барської міської ради 8 

скликання від 17.12.2020 №6, а саме:     

1.1) Вивести 1 штатну одиницю - «Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та 
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цивільного захисту»; 

1.2) Утворити у складі структури апарату міської ради Сектор цивільного захисту 

та оборонно-мобілізаційної роботи  з наступними посадами: 

Сектор цивільного захисту та оборонно - мобілізаційної роботи  

Завідувач сектору  1 

Головний спеціаліст 1 

Всього 2 

 1.3) Перейменувати у відділі «Центр надання адміністративних послуг» посаду 

«головний спеціаліст з формування та ведення реєстру виборців територіальної громади» на 

посаду «головний спеціаліст з формування та ведення реєстру територіальної громади». 

2) Затвердити загальну штатну чисельність апарату Барської міської ради та її 

виконавчих органів у кількості 162,5 штатних одиниць.   

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1)Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних 

телефонів органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок бюджету Барської міської територіальної громади, згідно з 

додатком. 

2) Рекомендувати Управлінню Державної казначейської служби України Вінницької 

області під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 

дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цим рішенням. 

3) Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів  бюджету 

Барської міської територіальної громади, здійснюють витрати на придбання легкових 

автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів 

спеціального призначення та мобільних засобів зв'язку для правоохоронних органів, 

збройних сил та інших військових формувань) за наявності бюджетних асигнувань на 

зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на 

останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами бюджету Барської міської 

територіальної громади. 

4) Вважати таким, що втратило чинність рішення 8 сесії Барської міської ради 8 

скликання від 06 квітня 2021 року № 22 “Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок бюджету Барської міської територіальної громади”.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження програм, внесення змін до програм. 

14.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити програми:  

1.1) Програма фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної 

громади на матеріальне заохочення  медпрацівника, який обслуговує осіб з інвалідністю по 

зору І та II групи, що перебувають на обліку Барської ТПО УТОС на 2023 - 2025 роки, 

додається; 

1.2) Програма фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної 

громади на матеріальне заохочення бібліотекаря, який обслуговує осіб з вадами зору, що 

перебувають на обліку Барської ТПО УТОС на 2023 - 2025 роки, додається; 

1.3) Програма фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної 

громади на матеріальне заохочення керівника шахово-шашкового гуртка з метою проведення 

занять та спортивних змагань з особами, що мають вади зору і перебувають на обліку 

Барської ТПО УТОС на 2023 - 2025 роки, додається; 

file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP160102.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP160102.html
file:///F:/l_doc2.nsf/link1/KP021410.html
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1.4) Програма фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної 

громади на матеріальне заохочення голови і секретаря правління Барської ТПО УТОС на 

2023 - 2025 роки, додається; 

1.5) Цільова програма щодо приведення захисної споруди цивільного захисту – 

протирадіаційне укриття (ПРУ) №00263 у готовність до укриття населення Барської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки, додається; 

1.6) Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової 

мобілізації на території Барської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, 

додається. 

 

2) Вважати такими що втратили чинність наступні програми:  

2.1) Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти та 

культури Барської міської ОТГ на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням 75 сесії Барської 

міської ради 7 скликання від 06.02.2020. 

 2.2) Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової 

мобілізації на території Барської міської територіальної  громади на 2021 – 2025 роки, 

затверджена рішенням 5 сесії Барської міської ради 8 скликання від 02.02.2021 №7. 

 

14.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1) Внести зміни до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення на території Барської міської  

територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії Барської міської 

ради 8 скликання від 02.03.2021 №20.2,  а саме: додаток 1 викласти в новій редакції згідно 

додатку 1 до рішення. 

 

2) Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку Барської міської 

територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням 31 сесії Барської міської ради 8 

скликання від 15.12.2022 №5, а саме: в додатку 1 наступні рядки викласти в новій редакції: 

V Дороги, тротуари, зливові каналізації 37 800 000,00 

1 Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та 

талих вод по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна 

до перехрестя з вул. Бони Сфорци) з облаштуванням прилеглої 

території по площі Пам’яті  в м. Бар Вінницької області  

16 500 000,00 

2 Реконструкція дорожного покриття та тротуару по вул. Каштанова в 

м. Бар Вінницька області 

50 000,00  

 

3) Внести зміни до Програми розвитку охорони здоров’я Барської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 2 сесії Барської міської 

ради 8 скликання від 17.12.2020 №10 (п.18), а саме:  

- абзац 2 Розділу VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ доповнити 

словами «та додатку 2.» . 

- доповнити програму додатком 2. 

4) Внести зміни до  Комплексної програми розвитку надання соціальних послуг 

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Барської міської ради 

Жмеринського району Вінницької області на 2023-2027 рік, затвердженої рішенням 31 сесії 

Барської міської ради 8 скликання від 15.12.2022 №6.1, а саме в Паспорті програми рядки 9, 

9.1 та 9.2 викласти в наступній редакції: 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього тис. грн., 

86141,719 

у тому числі: 2023 2024 2025 2026 2027 

9.1. 
коштів бюджету Барської міської 

територіальної громади 
12166,466 13991,44 16090,15 18503,68 21280 

9.2. коштів інших джерел 743,8 780,99 820,04 861,05 904,103 
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          5) Внести зміни до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів 

усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони Барської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 2 сесії Барської міської 

ради 8 скликання від 17.12.2020, а саме: в рядок 21 розділу IV. Напрями діяльності та заходи  

слова  «15ДПРЧ м.Бар 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області» доповнити словами: 

«…, виготовлення проектно-кошторисної документації». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської 

територіальної громади за 2022 рік. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити виконання бюджету за 2022 рік: 

- по доходах в сумі 414 091 232,64 грн., у тому числі доходи загального фонду в сумі 

403 947 329,02 грн та доходи спеціального фонду у сумі 10 143 903,62 грн; 

- по видатках у сумі 387 976 390,61 грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 

361 188 531,61 грн та видатки спеціального фонду у сумі 26 787 859,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

16.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2023 

рік.  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Збільшити доходи загального фонду: ККД 41040400 «Інші дотації з місцевого 

бюджету» – 6077,24 грн 

Збільшити видатки загального фонду: Відділу культури, молодіжної політики, спорту та 

туризму Барської міської ради: КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" Барської 

міської ради: КПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

6077,24 грн. 

  

2) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1472 

«Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік»: 

Збільшити доходи загального фонду: ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» - 109 840 400,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду: Відділ освіти Барської міської ради: КПКВКМБ 

0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок 

освітньої субвенції»: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 90033115,00 грн; КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 19807285,00 грн. 

 

3) Вільний залишок бюджетних коштів загального фонду, який склався станом на 

01.01.2023 в сумі 8156900,00 грн. спрямувати: 

Управлінню соціальної політики та охорони здоров'я Барської міської ради: 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 100000,00 грн. надання матеріальної 

допомоги на лікування: 

- 25000,00 грн. Костюк Інні Леонідівні на лікування чоловіка військовослужбовця 

Костюка Олександра Олександровича жителя с. Окладне, 

- 25000,00 грн. на лікування військовослужбовцю Паюк Володимиру Володимировичу 

жителю с. Мирне вул. Соборна 43, 

- 20000,00 грн. на лікування Казіку Анатолію Васильовичу жителю с. Чемериське, вул. 

Лісова 10 а. 

- 30000,00 грн. Пальонко Оксані Петрівні на придбання слухового апарату для сина. 

КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 390000,00 грн, в тому числі: 

 - Громадська організація "Барська організація ветеранів" – 50000,00 грн. 
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 - Громадська організація "Союз Чорнобиль" Барської територіальної громади" – 

50000,00 грн. 

- Громадська організація "Барська Спілка ветеранів війни в Афганістані"- 100000,00 грн. 

(придбання матеріалів для ЗСУ) 

- Вінницька обласна організація УТОС - 190000,00 грн. для Барської територіальної 

первинної організації Українського товариства сліпих /20000,00 грн. - на матеріальне 

заохочення медичного працівника, 50000,00 грн.– для матеріальної допомоги інвалідам по 

зору І та ІІ групи, 80000,00 грн. на матеріальне заохочення голови правління та секретаря, 

20000,00 грн. на матеріальне заохочення керівнику шахово-шахматної групи, 20000,00 грн. 

бібліотекарю/. 

КНП  "Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Барської 

міської ради: КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 200000,00 грн завершення 

ремонту приміщення центру, яке знаходиться на першому поверсі будівлі поряд з 

гінекологічним відділенням. 

КНП "Барська міська лікарня" Барської міської ради: КПКВКМБ 0812010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»: КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -  37900,00 грн – витрати 

пов’язані з проходженням медичного огляду під час проведення заходів приписки громадян 

до призовної дільниці у 2023 році, заходів загальної мобілізації та призову на військову 

службу за контрактом; КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 576000,00 грн. придбання фіброгастроскопа. 

Фінансове управління Барської міської ради: КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів»:  

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -

1886000,00 грн; КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 964000,00 грн.  

- на виконання програми «Надання фінансової підтримки військовій частині Збройних 

Сил України, що розташована на території Барської міської територіальної громади на 2022 – 

2023 роки» для військової частини А0853  для закупівлі запасних частин, комплектуючих та 

водійського інструменту для обслуговування, ремонту та підтримання в боєздатному стані 

озброєння та військової техніки, а також придбання паливно – мастильних матеріалів, меблів, 

сантехніки, інших побутових приладів, оргтехніки, комп’ютерної техніки для обладнання класів 

спеціальної підготовки, боксів, сховищ, їдальні для особового складу, матеріалів для  

облаштування благоустрою територій, проведення робіт щодо облаштування системи охоронної 

сигналізації та відеоспостереження  – 1000000,00 грн. 

- на виконання  програми Барської міської територіальної громади «Військово 

патріотичного виховання, військово - професійного орієнтування молоді, рекламування та 

пропаганди військової служби в Збройних Силах України» на 

період з 2022 по 2025 роки, першому відділу Жмеринського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (Барський військомат) - 100000,00 грн., 

ремонт призовної дільниці у першому відділі Жмеринського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Бар вул. Каштанова 30; 

- на виконання програми «Комплексно оборонна – правоохоронна програма на 2021-

2025 роки «Безпека територіальної громади - взаємна відповідальність влади та громад», - 

50000,00 грн. (придбання паливно – мастильних матеріалів та засобів утримання службового 

автотранспорту), для Служби безпеки України Жмеринського міжрайонного відділу. 

- на виконання «Комплексної обороно – правоохоронної програми на 2021-2025 роки 

«Безпека територіальної громади - взаємна відповідальність влади та громад»: 

Для поліцейських офіцерів громади: 864000,00 грн - придбання спеціалізованого 

автомобіля; 36000,00 грн - сплата податків при реєстрації автомобіля; 150000,00 грн - 

придбання паливно – мастильних матеріалів; 50000,00 грн - придбання предметів, матеріалів 

та обладнання. 

Для відділення поліції № 1 Жмеринського РВП у Вінницькій області - 100000,00 грн  

придбання будівельних матеріалів з метою проведення  ремонтних робіт в адміністративній 
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будівлі. 

- на виконання  програми «Приведення захисної споруди цивільного захисту–

протирадіаційне укриття (ПРУ) №00263 у готовність до укриття населення Барської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки» для навчального закладу «Барський фаховий 

коледж транспорту та будівництва» КНАУ - 300000,00 грн. 

-на виконання програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони Барської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» - для 15 ДПРЧ м.Бар 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області . КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» - 100000,00 грн. – виготовлення ПКД. 

Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради: 

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2250000,00 грн. придбання контейнерів 

ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" КПКВКМБ 1217461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям» - 500000,00 грн. а саме на зимове утримання доріг загального користування 

місцевого значення на території Барської міської територіальної громади. 

Обслуговуючий кооператив "ЛУКА БАРСЬКА" КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям» - 103000,00 грн. для проведення 

поточного ремонту існуючого водогону по вул. Калинова в с. Лука-Барська. 

Відділ освіти Барської міської ради: 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 100000,00 грн. – завершення робіт по укладанню плитки 

тротуарної на території закладу дошкільної освіти №7 «Казка». 

КПКВКМБ 06110201 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 950000,00 грн:  400000,00 

грн. - ремонт теплотраси ЗЗСО 1-111ст. №3; 400000,00  грн - на придбання матеріалів на 

ремонт приміщення за адресою вул. Соборна 16/2; 150000,00 грн - поточний ремонт 

приміщення Гармацької гімназії з дошкільним підрозділом. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 150000,00 грн. поточний ремонт 

приміщення Гармацької гімназії з дошкільним підрозділом. 

Барська міська рада: КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 50000,00 грн. 

 

4) Вільний залишок бюджетних коштів загального фонду, який склався станом на 

01.01.2023 в сумі 2599584,08 грн спрямувати на погашення заборгованості яка склалася по 

бюджетних установах станом на 01.01.2023: 

Збільшити видатки: 

Барська міська рада: 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 112881,94 грн; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 564012,79 

грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 136345,76 грн. 

КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва»: КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 243054,40 грн; КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 51000,00 грн. 

КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» - 108445,58 грн. 

 

Комунальний заклад Барської міської ради «Муніципальна варта» КПКВКМБ 0118210 
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«Муніципальні формування з охорони громадського порядку» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 20026,00 грн. 

 

Відділ освіти Барської міської ради: 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 104985,36 грн; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

199748,18 грн. 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 136162,24 грн; КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 184794,28 грн. 

КПКВКМБ 0611141 «Інші заклади у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 700,00 грн. 

 

Управління соціальної політики та охорони здоров'я Барської міської ради:  

КПКВКМБ 01610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 4710,00 грн. 

Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Барської міської ради: 

КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

19700,00 грн. 

КП "Барська міська лікарня" Барської міської ради: КПКВКМБ 0812010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 118581,18 грн. 

 

Служба у справах дітей Барської міської ради: КПКВКМБ 0913112 «Заходи державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 30000,00 грн. 

 

Відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму  Барської міської ради: 

КПКВКМБ  1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 6000,00 грн. 

КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 4742,00 грн. 

Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" Барської міської ради" 

КПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл»: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

4069,81 грн; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4800,00 грн. 

 

Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради: 

КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

15000,00 грн. 

КП "Бар-благоустрій" Барської міської ради: 

КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 408079,56 грн. 

КПКВКМБ 1218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 29425,00 грн. 

 

Фінансове управління  Барської міської ради: КПКВКМБ 01610160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 53395,00 грн. 

 

5) Вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду, який склався станом на 
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01.01.2023 в сумі 957973,63 грн спрямувати на погашення заборгованості яка склалася по 

бюджетних установах станом на 01.01.2023: 

Барська міська рада: КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 28901,00 грн. 

 

Відділ освіти Барської міської ради: КПКВКМБ 0611141 « Інші заклади у сфері освіти»  - 

22830,00 грн КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»   

 

Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради:  

КПКВКМБ 1211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 837702,62 грн. - Капітальний 

ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського ліцею № 2 Барської міської ради 

по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької обл." 

КПКВКМБ 1217322 «Будівництво медичних установ і закладів» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 68540,01 грн.- Реконструкція амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул. Кармелюка, 63 в селищі Бар Барського району 

Вінницької області (Коригування). 

 

6) Відповідно до наказу начальника  Вінницької обласної військової адміністрації від 23 

січня 2023 р. № 114: 

Збільшити доходи загального фонду: ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції » - 

1834300,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду: Відділ освіти Барської міської ради: 

КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції»: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1503525,00 грн; КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 330775,00 грн. 

ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 

481500,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду: Відділ освіти Барської міської ради: КПКВКМБ 

0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»: КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 315738,00 грн; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 69462,00 грн; 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -96300,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

16.2 СЛУХАЛИ: Про придбання пластикових контейнерів для сміття. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Доручити Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

капітального будівництва Барської міської ради здійснити закупівлю пластикових 

контейнерів для сміття об’ємом 1100 л в кількості 300 шт. 

2) Закупівлі здійснити згідно чинного законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

постійна  комісія з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, 

промисловості та підприємництва 

 

17.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барській міській  раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  під полезахисними  лісовими 

смугами.  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення під полезахисними  лісовими смугами: 

- орієнтовною площею 0,9 га з цільовим призначенням: 01.13 для іншого 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного пункту с.Терешки 

Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області;  

- орієнтовною площею 0,4 га з цільовим призначенням: 01.13 для іншого 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного пункту 

с.Сеферівка Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької 

області;  

- орієнтовною площею 0,5 га з цільовим призначенням: 01.13 для іншого 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного пункту с.Широке 

Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області; 

- орієнтовною площею 0,4 га з цільовим призначенням: 01.13 для іншого 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного пункту 

с.Каноніцьке Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької 

області.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

18.  СЛУХАЛИ: Про розроблення та затвердження документацій із землеустрою з метою 

подальшої передачі земельних ділянок у користування (оренду) на конкурентних засадах (на 

земельних торгах). 

18.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності водного фонду із цільовим призначенням: 10.08. Для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, площею 1,2802 га, кадастровий номер 

0520283000:01:001:0056, яка розташована за межами населеного пункту с. Мальчівці 

Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області, набуття 

права користування (оренди) якої пропонується здійснити на конкурентних засадах (на 

земельних торгах) у формі аукціону . 

2) Сума витрат, здійснених на розроблення документації із землеустрою, підлягає 

відшкодуванню переможцем земельних торгів.  

 

18.2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію з нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки водного фонду для культурно – оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей, набуття права користування (оренди) якої пропонується 

здійснити на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі аукціону, розташованої за 

межами населеного пункту с. Мальчівці Барської міської територіальної громади 

Жмеринського району Вінницької області, цільове призначення: 10.08. Для культурно-

оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, площею 1,2802 га, 

кадастровий номер 0520283000:01:001:0056, нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить 9301 грн. 

 

18.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 4,4000 га із земельної ділянки площею 

22,9379 га, кадастровий номер 0520286500:03:002:0171, цільове призначення: 16.00 Землі 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам), розташованої за межами населеного пункту с.Біличин 

Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області з метою 

подальшої передачі у користування (оренду) на конкурентних засадах (на земельних торгах) 

із цільовим призначенням: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2) Сума витрат, здійснених на розроблення документації із землеустрою, підлягає 

відшкодуванню переможцем земельних торгів.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 
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19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Чернишевського, 1 Б в м.Бар. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 0,1798 га, кадастровий номер 

0520210100:01:039:0026,  яка розташована по вул. Чернишевського, 1 Б в м. Бар 

Жмеринського району Вінницької області ,  цільове призначення: для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, на чотири земельні ділянки: 

 площею 0,1299 га, кадастровий номер: 0520210100:01:039:0032; 

 площею 0,0024 га, кадастровий номер: 0520210100:01:039:0033; 

 площею 0,0022 га, кадастровий номер: 0520210100:01:039:0030; 

 площею 0,0453 га, кадастровий номер: 0520210100:01:039:0031. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.1.  СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне користування ОСББ «Башта-Бар» 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати ОСББ «Башта-Бар» в постійне користування земельну 

ділянку площею 0,1299га, кадастровий номер: 0520210100:01:039:0032, цільове призначення: 

Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, на якій 

розташований багатоквартирний будинок за адресою: Вінницька область, Жмеринський 

район, м.Бар, вул. Чернишевського,1 «Б». 

З даного питання комісія рішення не прийняла.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.2.  СЛУХАЛИ: звернення громадян про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. 

20.2.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» на «для будівництва індивідуальних 

гаражів»: 

1) Калужиній Ларисі Миколаївні - площею 0,0022 га, кадастровий номер 

0520210100:01:039:0030, на якій розташований об’єкт нерухомого майна: нежитлове 

приміщення гараж за адресою: м. Бар, вул. Чернишевського,1«Б», гараж 10, що перебуває у її 

власності. 

2) Трачуку Віктору Олександровичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер 

0520210100:01:039:0033, на якій розташований об’єкт нерухомого майна: нежитлове 

приміщення гараж за адресою: м.Бар, вул. Чернишевського,1«Б», гараж 3, що перебуває у 

його власності. 

 

20.2.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель 

житлової та громадської забудови наступним особам: 

1) Декалюку Ростиславу Миколайовичу – орієнтовною площею 0,0024 га, яка 

розташована по вул. Кооперативна, 20 А, бокс №6 в м. Бар Жмеринського району Вінницької 

області. 

2) Когунь Вячеславу Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га, яка 

розташована по вул. М.Кривоноса, 60 ряд Д, гараж 35  в м. Бар Жмеринського району 

Вінницької області. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.3.  СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу 

земельних ділянки безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд. 
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинку, господарських 

будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним 

громадянам: 

1) Бемещуку Володимиру Йосиповичу - площею 0,2001 га, кадастровий 

0520280200:04:014:0016, яка розташована по вул. Польова, 10, в с. Окладне Жмеринського 

району Вінницької області. 

2) Буга Галині Іванівні - площею 0,1715 га, кадастровий 0520280200:04:010:0030, яка 

розташована по вул. Молодіжна, 1/11, в с. Окладне Жмеринського району Вінницької 

області;  

3) Водзяновському Аркадію Васильовичу - площею 0,2500 га, кадастровий 

0520285600:07:006:0062, яка розташована по вул. Центральна, 29 в с. Регентівка 

Жмеринського району Вінницької області.  

4) Габзюк Тамарі Володимирівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0520282800:05:018:0013, яка розташована по вул. Першотравнева, 11  в с. Лука-Барська 

Жмеринського району Вінницької області; 

5) Герасимчук Галині Миколаївні - площею 0,1620 га, кадастровий номер 

0520281800:05:010:0105, яка розташована по вул. Лісова, 14  в с. Іванівці  Жмеринського 

району Вінницької області; 

6) Кабаровському Михайлу Федоровичу - площею 0,1500 га, кадастровий номер 

0520280600:10:012:0004, яка розташована по вул. Богуна І., 26 в селищі Бар Жмеринського 

району Вінницької області; 

7) Кабаровському Олександру Михайловичу - площею 0,2068 га, кадастровий номер 

0520280600:03:018:0025, яка розташована по вул. Шевченка, 26 в с. Міжлісся Жмеринського 

району Вінницької області; 

8) Корпоченко Надії Афанасіївні - площею 0,2500 га, кадастровий 

0520280100:05:009:0003, яка розташована по вул. Миру, 17 в с. Глинянка Жмеринського 

району Вінницької області;  

9) Краєвському Олегу Михайловичу - площею 0,1121 га, кадастровий 

0520280200:07:020:0008, яка розташована провулок Козацький, 1, 3 в с. Чемериси - Барські 

Жмеринського району Вінницької області;  

10) Ласюк Любі Леонідові – площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0520286500:04:022:0026, яка розташована по вул. Комунальна, 17-А  в с. Слобода-

Ялтушківська Жмеринського району Вінницької області;   

11) Маніті Аллі Петрівні - площею 0,1678 га, кадастровий 0520280200:07:021:0050, 

яка розташована по вул. Козацька, 8, в с. Чемериси-Барські Жмеринського району 

Вінницької області;  

12) Омельчуку Василю Михайловичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0520285000:05:002:0233, яка розташована по вул. 8-го Березня, 14  в с. Семенки  

Жмеринського району Вінницької області; 

13) Підлубній Тетяні Вікторівні - площею 0,2147 га, кадастровий номер 

0520282200:03:024:0040, яка розташована по пров. Колективний, 1  в с. Комарівці  

Жмеринського району Вінницької області; 

14) Романюк Василю Георгійовичу – площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0520286500:06:005:0001, яка розташована по вул. Центральна, 59  в с. Біличин Жмеринського 

району Вінницької області; 

15) Сторчак Олені Петрівні - площею 0,0949 га, кадастровий 0520210100:01:014:0033, 

яка розташована по вул. Медвецького, 4 в м. Бар Жмеринського району Вінницької області. 

16) Тимкову Миколі Станіславовичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 

0520285000:03:009:0095, яка розташована по вул. Покровська, 96  в с. Терешки  

Жмеринського району Вінницької області; 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 
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20.4.  СЛУХАЛИ: Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки безоплатно у спільну 

сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати 

земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність  для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови наступним громадянам: 

1) Березюк Раїсі Михайлівні та Назарук Ганні Михайлівні - площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 0520286500:04:020:0005, яка розташована по вул. 8 Березня, 4 в с. 

Слобода-Ялтушківська Жмеринського району Вінницької області; 

2) Романюк Андрію Миколайовичу та Романюк Леонтію Миколайовичу - площею 

0,0391 га, кадастровий номер 0520210100:01:147:0027, яка розташована по вул. Заводська, 1  

в м. Бар Жмеринського району Вінницької області. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.5.  СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та безоплатну передачу у власність земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів.  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність та передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови: Куцій Галині 

Іванівні – площею 0,0022 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0248, яка розташована по 

вул. Кривоноса, 60, гараж 56А  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;   

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.6.  СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

20.6.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Мовчанюк Дарії Лук’янівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку площею 3,4009 га, кадастровий номер 

0520284000:01:002:0205, розташованої  на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, з 

цільовим призначенням 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

20.6.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити гр. Мельнику Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1.4449га, кадастровий номер 

0520282400:02:002:0268, розташованої на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Кузьминецька сільська рада), з цільовим призначенням 01.01 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

20.7.  СЛУХАЛИ: заяву директора ТОВ «Виробниче підприємство «Імпульс плюс» Віннікова В.І. 

про внесення змін до рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.04.2021 № 

15.8.5 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні 

ділянки (польові дороги) з подальшою передачею іх в оренду ТОВ «ВП «Імпульс плюс»»   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 

06.04.2021 № 15.8.5 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 

земельні ділянки (польові дороги) з подальшою передачею іх в оренду ТОВ «ВП «Імпульс 

плюс»», а саме в п. 1 слова «технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості» змінити на слова «технічної 
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документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності».  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.8.  СЛУХАЛИ:  

1) клопотання ТОВ «І.К.Ініціатива» про розірвання договору оренди землі на 

земельну ділянку площею 0,0289га, кадастровий номер 0520283603:01:015:0006, призначеної 

для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та розташованої в с. Митки 

Жмеринського району Вінницької області. 

2) клопотання керівника технічного центру ПрАТ «ВФ Україна» Сергія Ковальчука 

про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,0289 га, кадастровий номер 

0520283603:01:015:0006, розташованої в с. Митки Жмеринського району Вінницької області, 

призначеної для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації (баштова 

споруда)   

20.8.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити договір оренди землі укладений 27.04.2007 між 

Митківською сільською радою та ТОВ «І.К.Ініціатива» на земельну ділянку площею 

0,0289га, кадастровий номер 0520283603:01:015:0006, цільове призначення: 13.01 Для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, розташовану в с. Митки 

Жмеринського району Вінницької області. 

20.8.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» 

в оренду земельну ділянку площею 0,0289 га, кадастровий номер 0520283603:01:015:0006, 

розташованої в с. Митки Жмеринського району Вінницької області, призначеної для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, строком на 49 років, із 

встановленням орендної плати  в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

20.9.  СЛУХАЛИ: заяви фізичних та юридичних  осіб щодо оформлення прав користування 

земельними ділянками на умовах оренди, земельного сервітуту. 

20.9.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3250 га, кадастровий 

номер 0520281600:04:002:0123, яка розташована в с. Буцні Жмеринського району Вінницької 

області по вулиці 9 Травня, 5, цільове призначення 01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення. 

2) Передати гр. Підгорному Миколі Віталійовичу в оренду вищевказану земельну 

ділянку строком на 10 років, із встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

20.9.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, кадастровий номер 

0520282800:05:010:0002, яка розташована по вулиці вул. Центральна, 12 Б в с. Лука-Барська 

Жмеринського району Вінницької області, цільове призначення 03.07 Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі.  

2) Передати гр. Яцькову Євгенію Миколайовичу в оренду вищевказану земельну 

ділянку строком на 10 років, із встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

20.9.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати згоду гр. Прилюку Віталію Івановичу на встановлення 

земельного сервітуту для розміщення та експлуатації тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності-торгівлі на земельній ділянці площею 0,0019га, кадастровий 

номер 0520210100:01:055:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, місце розташування: Вінницька обл, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. 

Соборна, строком до 30.12.2025 із встановленням плати за користування земельною ділянкою 

в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

 

 



 22 

20.9.4.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати згоду гр. Сікіржинській Анастасії Олегівні на 

встановлення земельного сервітуту на земельній ділянці площею 0,0030 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:057:0158, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Каштановій, 11, кв./оф.36, в м. Бар для доступу та експлуатації 

нежитлового приміщення «Стоматологічний кабінет», строком на 5 років із встановленням 

плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки.  

 

20.9.5.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1)Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,5000 га кадастровий номер 

0520282800:02:002:0071 та 0,1244 га кадастровий номер 0520282800:02:002:0088, з цільовим 

призначенням: для іншого сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Лука-Барська Барської міської територіальної громади Жмеринського 

району Вінницької області, в одну земельну ділянку  площею 0,6244 га, з метою подальшого 

надання заявнику земельних ділянок у користування на праві оренди 

2) Замовником документації із землеустрою визначити Барську міську раду (надалі - 

Замовник), Платником визначити Садика Юрія Кириловича (надалі - Платник). Замовнику 

визначити розробника документації із землеустрою згідно чинного законодавства (надалі - 

Розробник).  

3) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради підготувати 

угоду на розроблення документації із землеустрою між Замовником, Розробником та 

Платником.  

 

20.9.6.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати гр. Стахміч Роману Володимировичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,3000 га, із земельної ділянки 

кадастровий номер 0520282800:02:002:0089, яка розташована за межами населеного пункту 

с.Лука-Барська Барської міської територіальної громади Жмеринського району Вінницької 

області із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності з подальшою 

передачею її в оренду. 

 

20.9.7.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати гр. Плех Янику Янковичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського 

призначення площею 0,1000 га,  яка розташована по вул.Соборна, 69 А в с. Гармаки 

Жмеринського району Вінницької області із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з подальшою передачею її в оренду. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 


