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                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

17  сесія                                 6 скликання                                 13.01.2012р. 

 
Початок сесії: 17.00 год. 

Закінчення пленарного засідання:   18 год. 40 хв. 

Місце проведення: актова зала КП «Барводоканал»              

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх депутатів  на сесії –  21 чол.  

Відсутні депутати:  Гегамян А.В.,  Демченко О.П.,  Домбровський С.Й., Душкевич В.Г., 

Загорулько Л.Л., Кобиль А.П.,  Левицький С.М., Ні вельська О.Я., Шостаківський О.П. 

 

Присутні: голова РДА Радіонов М.В., голова районної ради Помилуйко О.І., начальники 

комунальних підприємств Бабич М.А., Душкевич І.А., Сабайдаш В.П., начальники 

відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації. 

 

Головуючий на сесії: міський голова О.І.Дзісь. 

 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 17 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Пропоную 

працювати дві години без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 17 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 17 сесії міської ради 6 скликання у кількості 

одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб секретаріат нашої сесії обрати 

у кількості одного депутата, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання сімнадцятої сесії Барської 

міської ради у кількості одного депутата. 

 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Педос Г.В.. Чи будуть 

інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати 

депутата Педос Г.В. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 17 сесії Барської 

міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
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Головуючий оголошує порядок денний:  
 

1.  Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету м.Бар за 2011 рік. 

2.  Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік. 

3.  Про міський бюджет на 2012 рік. 

4.  Про розподіл вільного залишку бюджетних коштів. 

5.  Про затвердження програм 

6.  Про звільнення від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах 

міста. 

7.  Про розмір плати за харчування в ДНЗ м.Бар. 

8.  Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках. 

9.  Про оплату праці міського голови та заступників міського голови. 

10.  Про затвердження загальної чисельності та структури апарату Барської міської 

ради. 

11.  Про порядок розподілу коштів, отриманих від оренди нерухомого комунального 

майна. 

12.  Про внесення змін до Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання. 

13.  Різне. 

 

Розгляд питань порядку денного : 

1. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету м.Бар за 2011 рік. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово - господарського відділу, головного 

бухгалтера міської ради Гаджалову М.Ф. з інформацією про виконання міського 

бюджету за 2011 рік по доходах в сумі  10 570 328 грн. і по видатках в сумі   

10 320 265 грн., з перевищенням доходів над  видатками в сумі   250 063  грн.: 

- по доходах загального фонду             8 393 345 грн. 

- по доходах спеціального фонду                                    2 176 983 грн. 

- по видатках загального фонду                                       8 428 799 грн. 

- по видатках спеціального фонду                                   1 891 466 грн. 

- з перевищенням видатків  над доходами  загального фонду            35  454 грн. 

- з   перевищенням доходів  над видатками спеціального фонду      285 517 грн. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається 
ВИРІШИЛИ: затвердити виконання міського бюджету за  2011 року.  

 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста на 2012 

рік. 

СЛУХАЛИ: голову комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій, депутата  міської ради  Ходу Є.Г. з інформацією про 

програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік. 

Депутат Мандрика М.І.: пропоную внести  питання про реконструкцію міського 

парку в програму соціально-економічного розвитку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: затвердити програму соціально-економічного розвитку  на 2012 

рік, з доповненням про реконструкцію міського парку. 

 

3. Про міський бюджет на 2012 рік. 

СЛУХАЛИ: голову комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій, депутата міської ради Ходу Є.Г. з інформацією про 

міський бюджет на 2012 рік. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: затвердити міський бюджет на 2012 рік. 

 

Депутат Хода Є.Г. проінформував, що на засіданні постійної комісії з питань 
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соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій 

розглядалися звернення президента БТВ УСПП Землякова А.М., приватних 

підприємців Волошиної Л. М., Січенко А.М. про перегляд ставок єдиного податку 

для підприємств міста.  Звернення були зняті з розгляду, так як після 

опублікування ставок єдиного податку на 2012 рік, повідомлення про 16 сесію 

міської ради та під час проведення сесії ніхто з підприємців не звертався з 

відповідними пропозиціями.  

Також на комісії було розглянуто лист від УВП «Утос» про виділення 15 тис.грн. 

для надання пільг інвалідам по зору. Комісія вирішила повернутися до розгляду 

цього питання після підведення підсумків про роботу за  друге півріччя. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. про порядок використання коштів дотації на покриття збитків 

підприємствам ЖКГ в 2012 році. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок використання коштів дотації виділеної з 

міського бюджету на покриття збитків від реалізації житлово–комунальних послуг 

по квартирній платі, населенню міста за встановленими тарифами. 
 

4. Про розподіл вільного залишку бюджетних коштів. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. про розподіл вільного залишку бюджетних коштів. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розподіл вільного залишку бюджетних коштів. 
 

5. Про затвердження програм 

Головуючий: Пропоную затвердити програми на 2012 рік. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається 

ВИРІШИЛИ: затвердити наступні програми на 2012 рік:  

- Програма соціально-економічного розвитку, благоустрою міста, комунального       

господарства  міста «Бар-благоустрій» на 2012 рік. 

- Програма діяльності редакції газети Барської міської ради «Барчани» на 2012 

рік. 

-  Програма загальнокультурного розвитку міста на період 2012 року. 

- Програма Барської міської ради по соціальному захисту населення на період 

2012 року.   

- Програма використання коштів фінансової допомоги Барській районній спілці 

ветеранів війни в Афганістані «Воїнів-інтернаціоналістів» на 2012 р. 
 

6. Про звільнення від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах 

міста. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. про звільнення від плати або зменшення розміру плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1). Звільнити з 01.01.2012р. Вержбицьку Ларису Станіславівну на 100% від плати 

за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син Вербицький 

Станіслав, як малозабезпечену сім’ю. 

2). Звільнити з 01.01.2012р. Собковську Альону Миколаївну на 100% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Собковський 

Назар, як  малозабезпечену сім’ю. 

3). Звільнити з 01.01.2012р. Зелінську Жанну Василівну на 100% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – син Зелінський 

Денис, як  малозабезпечену сім’ю. 

4).Звільнити з 01.01.2012р. Танєвську Вікторію Юріївну на 50% від плати за 
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харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №1 – син Танєвський 

Михайло, донька Танєвська Єлизавета, як багатодітну сім’ю. 

5).Звільнити з 01.01.2012р. Чернецьку Жанну Миколаївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – донька Сірож 

Любов, як багатодітну сім’ю. 

6).Звільнити з 01.01.2012р. Асєєву Ірину Володимирівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Межинська 

Карина, донька Асєєва Аліна, як багатодітну сім’ю. 

7).Звільнити з 01.01.2012р. Кирик Наталію Миколаївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – син Кирик Дмитро, 

донька Кирик Єлизавета, як багатодітну сім’ю. 

8).Звільнити з 01.01.2012р. Хому Олену Станіславівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 –донька Хома 

Вікторія, син Хома Володимир, як багатодітну сім’ю. 

9).Звільнити з 01.01.2012р. Ветлугіну Альону Анатоліївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 –син Ветлугін Кирил, 

як багатодітну сім’ю. 

10).Звільнити з 01.01.2012р. Юрчак Петра Миколайовича на 100% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 –  Левчук  Микола 

Володимирович, як дитина  на вихованні позбавлення батьківського піклування  
 

7. Про розмір плати за харчування в ДНЗ м.Бар. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. з інформацією про розмір плати за харчування в ДНЗ міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: встановити з 01.01.2012 року вартість харчування однієї дитини на 

день у дошкільних навчальних закладах у такому розмірі  

- при триразовому харчуванні: 

для дітей віком від одного до трьох років – 10,99 грн. 

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 16,86 грн. 
 

8. Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. з інформацією про розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках. 
 

9. Про оплату праці міського голови та заступників міського голови. 

СЛУХАЛИ: начальника фінансово-економічного відділу, головного бухгалтера 

Гаджалову М.Ф. з інформацією про оплату праці міського голови.  

Депутат Степанківський М.О. пропонує виключити в пункті «г» 

словосполучення, яке неможливо точно трактувати, - «державні свята» і залишити 

тільки - «до Дня місцевого самоврядування». 

Депутат Телятніков С.Ю. повідомив, що таке питання вчора розглядалось на 

засіданні бюджетної комісії  і також залишилось невирішеним та пропонує 

виключити п.2 та «державних свят». 

Головуючий пропонує голосувати за первісну пропозицію. 

Голосували: за – 13, проти -  8. Рішення не прийняте. 

Головуючий пропонує голосувати за другу пропозицію (зі змінами)- депутатів 

Телятнікова С.Ю. та Степанківського М.О. 

Голосували: за – 7, проти - 14. Рішення не прийняте. 
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Депутат Кальман О.В. запропонував пропоную повторно обговорити дане 

питання. 

Депутат Хода Є.Г. запропонував  повторно винести на голосування первісну 

пропозицію, яка обговорювалась на засіданні бюджетної комісії. 

Депутат Телятніков С.Ю. погодився, що треба залишити перший варіант. Будуть 

кошти отримають премію, не буде коштів – не отримають. 

Депутат Мандрика М.І. пропонує чітко прописати. Як це будуть чи не будуть? 

Депутат Ставнюк І.М. запропонував проголосувати за первісний варіант, який 

обговорювався на засіданні бюджетної комісії, адже додаткові кошти будуть 

розподілятись на сесії.    

Голосували: за – 18, проти -  3. Рішення додається.    
 

10. Про затвердження загальної чисельності та структури апарату Барської 

міської ради. 

СЛУХАЛИ: начальника  відділу  правового  та соціального забезпечення 

Логінову Л.Г. з інформацією про загальну чисельності та структуру апарату 

Барської міської ради. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити загальну чисельність та структуру апарату Барської 

міської ради. 
 

11. Про порядок розподілу коштів, отриманих від оренди нерухомого 

комунального майна. 

СЛУХАЛИ: начальника  відділу  правового  та соціального забезпечення 

Логінову Л.Г. з інформацією про порядок розподілу коштів, отриманих від оренди 

нерухомого комунального майна. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок розподілу коштів, отриманих від оренди 

нерухомого комунального майна. 
 

12. Про внесення змін до Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання. 

СЛУХАЛИ: Інформацію про внесення змін до регламенту роботи Барської 

міської ради. 

Депутат Ставнюк І.М.: – А як це узгоджується з законом про доступ до 

інформації? 

Головуючий: пропоную проголосувати за цей проект, а питання щодо 

попередження за сесію за 20 днів доручити вивчити начальнику юридичного 

відділу Логіновій Л.Г. і доповісти на наступній сесії. 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.         
 

13. Головуючий пропонує розглянути питання про голову тендерного комітету. 

Внести наступні зміни: вивести зі складу комітету з конкурсних торгів Зеленську 

Зорину Миколаївну і призначити головою комітету з конкурсних торгів Гвоздяра 

Юрія Васильовича.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.         
Вирішили: вивести зі складу комітету з конкурсних торгів Зеленську Зорину 

Миколаївну і призначити головою комітету з конкурсних торгів Гвоздяра Юрія 

Васильовича.  
 

14. Різне. 

Депутат Савчук Ю.І.: Чому не освоєні кошти в сумі 250 тис.грн.  на будівництво 

спортивного майданчика? 

Головуючий: повідомив, що вини міської ради немає, є певна процедура. Тендер 

було оголошено, але тендер не відбувся. 

Депутат Мандрика М.І.: Навіщо тоді виготовляли проектно – кошторисну 

документацію? 
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Головуючий: проектно-кошторисна документація виготовлена, але тендер не 

відбувся.  

Депутат Степанківський М.О.: прошу вивчити питання щодо подальшого 

опалення приміщень БАДТ. Чи буде закрита котельня по вул.Островського? 

Головуючий повідомив, що саме сьогодні розглядалося питання подальшої 

роботи підприємства «Бартеплокомуненерго» на засіданні виконкому міської 

ради. Прийняте рішення про відключення в 2012 році від опалення приватного 

сектору і залишити підприємство для надання тепла установам та організаціям 

міста. Розглядається питання опалення не тільки газом, але й іншим 

альтернативним паливом. 

Виступив Голова РДА Радіонов М.В. 

Виступила голова районної  ради Помилуйко О.І.    
Головуючий звертається до керівництва району з пропозицією з приміщення по 

вул.Буняковського,4, де розташована молочна кухня, зробити центр сімейної 

медицини.   

Голова РДА Радіонов М.В. відповів, що необхідно вивчити це питання та взнати 

в чиїй власності знаходиться приміщення молочної кухні. 

 

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 17 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження 

та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 17 сесії 

міської ради від 13.01.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 17 сесії міської ради 6 скликання від 13.01.2012р. 

Звучить Гімн України   

 

 

 

Міський голова                                                                            О.І. Дзісь 

 

Секретар сесії                                                                                Г.В. Педос 
 

 

 

 

 

 

 


