
 1 

 

                                   УКРАЇНА 

Барська міська  рада Вінницької області  

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

21 сесія                   6 скликання                                        28.04.2012р. 

 

Початок сесії: 11.00 год. 00  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 13 год. 10 хв. 

Місце проведення: мала зала Барської РДА.              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. 

Присутні депутати  на сесії: –  20 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати: Демченко О.П.,   Досій С.В.,   Душкевич В.Г.,  Загорулько Л.Л.,  Кобиль 

А.П., Кондратюк І.М., Нівельська О.Я., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Юр’єв О.С.  

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

І.А., Крикливий Є.Л., головний інженер КП «Бар-благоустрій» Ковтун В.І., начальники 

відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації. 

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

Крикливий Є.Л., головний інженер КП «Бар-благоустрій», начальники відділів апарату 

міської ради, представники засобів масової інформації. 

Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 21 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 21 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 21 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 21 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.  
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ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 21 сесії Барської міської 

ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий оголошує порядок денний:  

1.  Про виконання рішень ради. 

2.  Про затвердження плану роботи міської ради. 

3.  Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012р. 

«Про міський бюджет на 2012 рік» 

4.  Звіт керівників комунальних підприємств та установ. 

5.  Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій. 

6.  Про участь в обласному конкурсі розвитку територіальних громад. 

7.  Про присвоєння звання Почесного громадянина м.Бар. 

8.  Про окремі судові справи за участю Барської міської ради. 

9.  Аналіз виконання бюджету міста за І квартал 2012 року. 

10.  Різне. 

            

Розгляд питань порядку денного: 

1.  Про виконання рішень ради. 

Слухали: Секретаря Барської міської ради, депутата Кальмана О.В. про виконання рішень 

ради:  З попередньою інформацією я виступав на сьомій сесії Барської міської ради 6 

скликання 30.03.2011р. З того часу до кінця 2011р. було проведено 9 сесій, тобто одна сесія 

в місяць згідно чинного законодавства та регламенту роботи ради. Матеріали доводяться до 

виконавців через газету «Барчани», Інтернет – сторінку, одержанням власноруч, через 

пошту. Велика проблема поштою, так як багато рішень не доходить до адресатів. Були усні 

та письмові запити депутатів, а саме: 

запит депутата Цицюрського Л.Л. щодо реєстру виборців розглянуто – перед депутатами 

виступив начальник відділу реєстру виборців; 

запит депутата Мандрики М.І. щодо ремонту вулиці Островського – виконано; 

депутати Степанківський М.О., Левицький С.М. ставили питання: 

роботи магазинів в нічний час та продаж алкогольних напоїв – виконкомом прийнято 

рішення про заборону продажу алкогольних напоїв в нічний час; 

оголошення переліку об’єктів , що підлягають приватизації -  визначені об’єкти, що 

підлягають приватизації. 

Були також розглянуті інші запити депутатів, по яких приймались відповідні рішення. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  інформацію секретаря Барської міської ради, депутата Кальмана О.В. про 

виконання рішень ради прийняти до відома.   

Головуючий: У депутатів є запитання? Немає. 

 

2.  Про затвердження плану роботи міської ради. 

Слухали: інформацію депутата міської ради Левицького С.М. про затвердження проекту 

плану роботи міської ради. Розроблений проект плану роботи, зустрічалися з головами 

постійних комісій, проект обговорять в комісіях. Пропоную затвердити проект плану 

роботи міської ради. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  затвердити проект плану роботи міської ради.  

Головуючий: У депутатів є запитання? Немає. Продовжуємо роботу сесії згідно порядку 

денного. 

 

3.  Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
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бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова даної комісії, депутат  міської ради  

Хода Є.Г. 

3.1. Слухали:  про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 

1. По загальному фонду: 

1.1. Зняти асигнування з КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ:1111  

«Заробітна плата»  в сумі 77 100 грн., по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в 

сумі 28000,00 грн. 

1.2. Направити на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на КЕКВ:1111  

«Заробітна плата»  в сумі 77 100 грн., по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в 

сумі 28000,00 грн. на оплату зарплати працівників (бухгалтерів) структурного підрозділу 

фінансово-економічного відділу, який веде централізований бухгалтерський та фінансовий 

облік по ДНЗ.  

1.3. По КФК 250404 «Інші видатки» перенести асигнування по КЕКВ 1134 «Оплата 

послуг (крім комунальних)»  з вересня – 600,00, з жовтня – 600,00, листопада  – 1000,00 

грн., з грудня – 600,00 грн. на квітень місяць поточного року в сумі 2800,00 грн.  на 

здійснення оплати по експертні грошові оцінці об’єктів комунальної власності міста які 

виставляються на продаж. 

 

2. По спеціальному фонду 

2.1. По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг» перенести асигнування з 

КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  на 

КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар-

благоустрій» в сумі 531358,00 грн.  

 

       3. Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що 

склався станом на 01.01.2012р.: 

3.1. По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 1310 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в 

сумі 32063,00 грн.  

3.2. По КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар благоустрій» в сумі 25000,00 грн.( на 

придбання косилки  – 7000,00 грн., бензопили – 5000,00 грн., комп’ютерної та оргтехніки – 

13000,00 грн.)    

3.3. По КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар водоканал» в сумі 150000,00 грн.   

3.4. По КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по КЕКВ 

1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»» по КП 

«Бар-благоустрій» в сумі 24002,00 грн. 

3.5. По КФК 240900 "Цільові фонди" по КЕКВ 1310  «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» в сумі 2500,00 грн. На 

озеленення міста. 

 

 4. Затвердити розпорядження міського голови: 

4.1. Розпорядження № 88-Р від 03 квітня  2012 р. «Про внесення змін до міського бюджету» 

перенести асигнування по КФК 250404 «Інші видатки» по Барській міській раді з КЕКВ 

1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 11143,03 грн. з КЕКВ 1135 «Інші видатки» 

в сумі 2000,00 грн. на КФК 250404 «Інші видатки» по КП «Барський ККП» на КЕКВ 1310 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 13143,03 
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грн. на здійснення оплати згідно судового рішення. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради. 

 

3.2. Слухали:  Заяви громадян про звільнення від плати за харчування в дошкільних 

навчальних закладах міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили :  

1).Звільнити з 01.05.2012р. Христофор Крістіну Борисівну на 50% від плати за харчування 

дітей в ДНЗ№1 – син Христофор Михайло Андрійович, донька Христофор Марія 

Андріївна, як  багатодітну сім’ю. 

2).Звільнити з 01.05.2012р. Солтуса Броніслава Івановича на 50% від плати за харчування 

дітей в ДНЗ№2 – донька Солтус Алісія Броніславівна, як багатодітну сім’ю. 

3).Звільнити з 01.05.2012р. Сокол Світлану Петрівну на 50% від плати за харчування дітей в 

ДНЗ№7 – син Черномазов Домінік Григорович, як багатодітну сім’ю. 

 

3.3. Слухали:  Заяви громадян про виплату допомоги на поховання  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Виришили: 

1).Виплати гр.Газінській Євдокії Володимирівні  допомогу на поховання сина Газінського 

Олександра Володимировича в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде не працював. 

2).Виплатити Тирук Інні Олександрівні допомогу на поховання мертвонародженої дитини в 

розмірі 500 грн. 

3).Прокопенко Валентині Іванівні на поховання сина Прокопенка Анатолія Івановича  в 

розмірі 500 грн., який на день смерті ніде не працював. 

 

3.4. Слухали: звернення начальника ККП про надання згоди Барському ККП на списання 

автомобіля ВАЗ – 21051, державний номер 54-86 ВИБ,  1982 року випуску. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 1.  Передати автомобіль ВАЗ – 21051 державний номер 54-86 ВИБ, 1982 року 

випуску, з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс Барського ККП.        

 2. Надати згоду Барському комбінату комунальних підприємств на списання автомобіля 

ВАЗ-21051, державний номер 54-86 ВИБ,  1982 року випуску. 

   

3.5. Слухали: звернення начальника ККП про надання дозволу Барському ККП на списання 

комп’ютера САНТРОН 76 GV 1993 року випуску. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Надати згоду Барському комбінату комунальних підприємств на списання 

комп’ютера САНТРОН 76 GV 1993 року випуску, який не підлягає ремонту згідно акту 

обстеження експертом «Лідер» від 26.03.2012р. 

   

3.6. Слухали: Про внесення змін в структуру апарату Барської міської ради. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили:      
1. 1.Внести зміни в структуру апарату міської ради, а саме створити структурний підрозділ 

фінансово-економічного відділу по централізованому бухгалтерському та фінансовому 

обліку Дошкільних навчальних закладів у кількості 4 бухгалтерів. 

2. 2.Ввести в структуру апарату міської ради посаду інспектора з благоустрою м.Бар. 

3. 3.Затвердити Положення згідно Додатку №1 «Про фінансово - економічний відділ Барської 

міської ради» та Додатку №2 до даного рішення «Про бухгалтерську службу при 

фінансово-економічному відділі Барської міської ради». 

4. Фінансування структурного підрозділу фінансово-економічного відділу здійснювати за 

рахунок установ, які їх обслуговують. 
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3.7. Слухали: Про затвердження Порядку нарахування та розподілу плати за оренду 

нерухомого майна комунальної власності. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок нарахування та розподілу плати за оренду нерухомого 

майна комунальної власності міста (згідно з додатком).Це рішення набуває чинності з 1 

травня 2012 р. 

 

3.8. Слухали: Про внесення змін до Статуту КВ УВКГ «Барводоканал». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити статутний фонд Барського комунального виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства «Барводоканал» Барської міської 

ради на 150000,00 грн. 

2. Внести зміни до Статуту Барського комунального виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства «Барводоканал» Барської міської ради, затвердженого 

рішенням 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011 р., а саме – пункт 

5.4.Статуту викласти в наступній редакції: 

«5.4. Статутний фонд Підприємства становить 2818815,00 грн. (два мільйони вісімсот 

вісімнадцять тисяч вісімсот п’ятнадцять грн. 00 коп.).» 

3.Уповноважити начальника Барського комунального виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства «Барводоканал» Барської міської ради 

Сабайдаша Володимира Івановича вжити усіх необхідних заходів щодо державної 

реєстрації  змін до Статуту.  

 

4. Звіт керівників комунальних підприємств та установ. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: інформацію директора  КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» Бабича М.А. про 

роботу КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна», оздоровлення дітей міста в літній період.   

Головуючий пропонує  інформацію  директора   КЗ  «Оздоровчий табір  «Фортуна»  

Бабича М.А.  прийняти до відома. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  інформацію  директора   КЗ  «Оздоровчий табір  «Фортуна»  Бабича М.А.  

прийняти до відома. 

Головуючий: необхідно направити лист Барській РДА та районній раді щодо повернення 

коштів за оздоровлення дітей. 

Секретар Барської міської ради, депутат Кальман О.В. звертається до депутатів міської 

ради з пропозицією вивчити стан оздоровлення дітей по виборчих округах та надати списки 

дітей, бажаючих оздоровитись, в міську раду. 

Депутат міської ради Левицький С.М. пропонує звернутися до районної ради з листом, 

що районна рада виділяє найменше коштів на оздоровлення дітей в КЗ «Оздоровчий табір 

«Фортуна» та надати таблицю. 

Головуючий підтримує пропозицію депутата Левицького С.М.  

Головуючий зачитує проект рішення про оздоровлення дітей міста в літній період та 

пропонує проголосувати. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Забезпечити оздоровлення міських дітей, учнівської молоді та студентства 

віком з 7 до 18 років в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» за рахунок коштів міської ради, 

Фонду соціального страхування та батьків: 

- Діти загиблих при виконанні службових обов’язків, працівників органів внутрішніх 

справ; 

- Діти воїнів-афганців та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування (згідно рішення постійної комісії з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення та 

міжнародних відносин); 
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- Діти з багатодітних сімей (троє та більше до 18 років); 

- Діти-інваліди; 

- Усиновлені діти та діти з прийомних сімей; 

- Діти працівників комунальних закладів міської ради; 

- Обдарована молодь (відмінники навчання; переможці та призери районних,  

                       обласних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. 

 

Депутат міської ради Мандрика М.І. прошу уточнити в рішенні щодо оздоровлення дітей 

наших комунальних підприємств. 

 

4.2. Головуючий повідомляє, що наступне питання начальника КП «Бар-благоустрій» 

Гавришка В.М. про роботу КП «Бар-благоустрій», але він відсутній. Пропоную головного 

інженера Ковтуна В.І., який присутній на сесії, не заслуховувати. Після призначення нового 

керівника КП «Бар-благоустрій», заслухати його звіт на засіданні голів постійних комісій. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  Після призначення нового керівника КП «Бар-благоустрій», заслухати його 

звіт на засіданні голів постійних комісій.   

 

4.3. Слухали:  інформацію  начальника    Барського   КВУ ВКГ   «Барводоканал» Сабайдаша 

В.І. про роботу Барського КВУ ВКГ «Барводоканал». 

Головуючий пропонує  інформацію начальника Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» 

Сабайдаша В.І. прийняти до відома. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  інформацію начальника Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаша В.І. 

прийняти до відома.  

 

4.4. Слухали: інформацію начальника  КПТМ «Бартеплокомуненерго» Душкевича І.А. про 

роботу КПТМ «Бартеплокомуненерго»: 

      В 2008 році собівартість реалізованої продукції становила 3884,0 тис.грн. , в 2009 

році – 4159,0 тис.грн.( зростання собівартості – зростання цін на газ та збільшення 

зарплати ). 2010 році собівартість реалізованої продукції становила 3784,0 тис. грн.. та в 

2011 році – 4383,0 тис.грн. ( за рахунок зростання цін на газ ) . 

В структурі собівартості продукції : ( 100 % ) 

- газ – 66,6 %, електроенергія – 5 %,  вода технологічної потреби – 2,3 %, Інші прямі 

матеріальні витрати : сіль – 0,2 % , зарплата – 15,3%. 

В структурі собівартості в 2008 році адмінвитрати складали – 640,0 тис. грн..- 16% 

- в 2009 році- 823,0 тис.грн.- 20% 

- в 2010 році 378,0 тис.грн. – 4,8% 

- в 2011 році 57,3 тис.грн. – 0,8% 

Реалізовано Гкал :  

2008 рік – 16,0 тис., 2009 рік – 12,9 тис., 2010 рік – 8,0 тис, 2011 рік – 7,0 тис. 

Станом на 01.01.2008 року по підприємству кредиторська заборгованість – 783,1 тис. 

грн., дебіторська – 763,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2009 року  кредиторська – 510,8 тис.грн., дебіторська- 696,0 тис. грн.. 

Станом на 01.01.2012 року кредиторська заборгованість – 984,4 тис. грн., дебіторська – 

601,3 тис. грн. 

Станом на 01.05.2012 року кредиторська заборгованість – 2459,5 тис. грн.,дебіторська – 

1773,0 тис. грн.. 

По фінансовим результатам роботи підприємства за 1 квартал 2012 року – прибуток 144,0 

тис. грн., а цілому по КПТМ – збитки складають - на 01.05.2012 року – 1422,6 тис грн.. 

( на 01.01.2011 року -850,4 тис. грн.., на 01.01.2012 року – 1567,1 тис.грн.) 

     В зв»язку з відключенням споживачів теплової енергії ( населення, педагогічного 

коледжу, будівельного ліцею ) залишкова підключена потужність споживачів теплової 

енергії становить – 1,038 Гкал/ год ( дивиться схему мереж )  
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2,215 – ( 0,443 + 0,734)   

     На котельні по вул.. Островського, 7/2 встановлено 5 водогрійних котлів , виробництва 

НДР, 1984 року випуску , продуктивністю 4 Гкал/ год кожен. 

      При роботі одного котла – навантаження складає 26 % ( якщо споживання 1,038 

Гкал/год) при цьому великі витрати палива , ККД низький , тому  робота в цьому режимі є 

недоцільною. 

      Для того, щоб підприємство не несло значних збитків необхідно виконати роботи по 

реконструкції котельні Островського, 7/2 , з встановленням енергозберігаючого 

обладнання, а саме : 

- виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні з 

заміною двох котлів – витрати 150,0 тис.грн., 

- замінити два котли DGK  - 2G – 6,5 Н продуктивністю 4 Гкал/ год кожен на два 

котли КОЛВІ – 1500 продуктивністю 1,3 Гкал/ год – витрати 550,0 тис. грн.. 

- проектом передбачити встановлення шкафної установки на низький тиск газу – 

витрати 50,0 тис. грн.. 

- проектом передбачити встановлення вузла обліку газу – витрати 150,0 тис. грн.. 

- замінити  циркуляційні насоси на менш  потужні – витрати 45,0 тис. грн.. 

- необхідно виконати заходи по підготовці підприємства для роботи в опалювальний 

період 2012-2013 років - витрати 156,2 тис. грн.. 

Всього витрати складають 951,2 тис. грн.. 

Вільний доступ споживачів до вузлів обліку тепла дає можливість зменшувати , 

суб»активно , потужність подачі тепла на опалювальний об»ект  це збільшує збитки 

КПТМ ( зі слів керівників ЗОШ , педколеджу , будівельного ліцею та БАДТ – основних 

споживачів централізованого теплопостачання ,це неодноразово здійснювалося в 

опалювальному періоді 2011 – 2012 років ) . 

 

4.5. Слухали: юриста  КПТМ «Бартеплокомуненерго», депутата міської ради Телятнікова С.Ю. 

про підсумки роботи Барського комунального підприємства теплових мереж 

«Бартеплокомуненерго» в опалювальний період 2011 -2012р.р. 

Головуючий коментує проект рішення, повідомляє своє бачення  щодо подальшої роботи 

КПТМ «Бартеплокомуненерго» та пропонує проголосувати за проект рішення «Про 

підсумки роботи Барського комунального підприємства теплових мереж 

«Бартеплокомуненерго» в опалювальний період 2011 -2012р.р.» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили:   

1. )Барській районній державній адміністрації та Барській районній раді Вінницької області 

запропонувати вирішити питання погашення заборгованості за отримані послуги з 

централізованого теплопостачання та технічного обслуговування у 2011-2012р.р  

юридичних осіб-боржників, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів, (додаток № 1); 

2. )Барській районній державній адміністрації та Барській районній раді Вінницької області 

запропонувати передати на технічне обслуговування КПТМ «Бартеплокомуненерго» 

котельні та теплові пункти району (додаток № 2); 

3. )Відділу виконавчої служби Барського районного управління юстиції запропонувати 

активізувати роботу по стягненню заборгованості з фізичних та юридичних осіб по 

виконавчим провадженням на користь КПТМ «Бартеплокомуненерго» та 

проінформувати про вищевказану роботу на наступній сесії Барської міської ради. 

4. )Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Терлецького А.П.  

 

4.6. Слухали: юриста  КПТМ «Бартеплокомуненерго», депутата міської ради Телятнікова С.Ю. 

про створення тимчасової депутатської комісії у складі семи осіб. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили:   

1. )Створити тимчасову депутатську комісію в складі: 
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Голова комісії:  депутат міської ради Телятніков С.Ю. 

Заступник голови комісії:  депутат міської ради Хода Є.Г. 

Секретар комісії:  депутат міської ради Щепковський В.М. 

Члени комісії: заст. міського голови Гвоздяр Ю.В.; 

                         директор КПТМ «Бартеплокомуненерго» Душкевич І.А.; 

                         головний бухгалтер КПТМ «Бартеплокомуненерго» Ястремська Н.М.; 

                         головний інженер КП «Бар-благоустрій» Ковтун В.І. 

 

2. )Тимчасовій депутатській комісії на наступну сесію  надати відповідні висновки на 

розгляд та затвердження Барською міською радою. 

 

4.7. Слухали:  юриста    КПТМ  «Бартеплокомуненерго», депутата міської ради  Телятнікова 

С.Ю., який зачитав  лист директора Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго» Душкевича 

І.А. про надання у власність, як матеріальної допомоги, гр.Базай Мальвіні Мячиславівні , 

що проживає за адресою: м.Бар вул.Чернишевського 6, кв.10, опалювального котла марки 

КС-ГС-58, заводський №60017, вартістю 1990,00 грн., виробництва ВАТ «Барський 

машинобудівний завод», в зв’язку з важким матеріальним станом заявниці. 

Вирішили: Відмовити Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» у наданні дозволу на 

передачу у власність, як матеріальної допомоги, гр.Базай Мальвіні Мячиславівні , що 

проживає за адресою: м.Бар вул.Чернишевського 6, кв.10, опалювального котла марки КС-

ГС-58, заводський №60017, вартістю 1990,00 грн., виробництва ВАТ «Барський 

машинобудівний завод».  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.8. Слухали:  інформацію  начальника    Барського   ККП  Крикливого Є.Л. про роботу 

Барського ККП. 

Головуючий пропонує інформацію начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. прийняти 

до відома. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  інформацію начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. прийняти до відома.  

Головуючий: У депутатів є запитання? Немає. 

 

5. Головуючий: Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово - 

комунального господарства інформує голова даної комісії, депутат  міської ради  

Терлецький А.П. 

 

5.1. Слухали: Про затвердження проектно-кошторисних документацій Барській міській 

раді 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  

Затвердити Барській міській раді проектно-кошторисну документацію «Реконструкція 

універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям. Перерахунок 

кошторису на залишок невиконаних робіт станом на 01.09.2011р.».  

 

5.2. Слухали: заяву гр. Казачкова Є.М. про надання дозволу на переведення однієї житлової 

кімнати в нежитлову по вул. Пролетарська,21 кв.№16 з влаштуванням окремого виходу на 

вул. Пролетарська. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Заборонити обладнання окремого виходу на вул. Пролетарська. Надати 

дозвіл на переведення однієї житлової кімнати в нежитлову по вул. Пролетарська, 21 кв.16 

для провадження комерційної діяльності – здійснення діяльності страхових агентів та 

брокерів. Запропонувати надати приміщення в оренду в одному з багатоповерхових 

будинків по  вул. Пролетарська. 
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5.3. Слухали: Клопотання Барської районної Спілки ветеранів війни в Афганістані(Воїнів -

інтернаціоналістів) та Барської РО «Союз. Чорнобиль. Україна» про виготовлення 

ескізних пропозицій пам’ятних знаків «Героям Чорнобиля» та  «Загиблим в Афганістані 

воїнам – інтернаціоналістам» в сквері навпроти Свято-Успенського храму. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл  Барській районної Спілці ветеранів війни в Афганістані 

(воїнів-інтернаціоналістів) на виготовлення ескізної пропозиції пам’ятного знаку   

«Загиблим в Афганістані воїнам – інтернаціоналістам» в сквері навпроти Свято-

Успенського храму. 

            2. Надати дозвіл  Барському РО «Союз. Чорнобиль. Україна» на виготовлення 

ескізної пропозиції пам’ятного знаку «Героям Чорнобиля» в сквері навпроти Свято-

Успенського храму з послідуючим затвердженням на сесії міської ради. 

            3.  Вищевказані ескізні пропозиції пам’ятних знаків  затвердити на сесії міської 

ради. 
 

5.4. Слухали: клопотання Барської районної Спілки ветеранів війни в Афганістані(Воїнів-

інтернаціоналістів) та Барської РО «Союз. Чорнобиль. Україна» про перейменування 

вулиць м.Бар в вулицю Героїв Чорнобиля та Воїнів -інтернаціоналістів.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Перейменувати з 01.05.2012 року: 

-   частину вулиці Територія цукрового заводу (будинки №5-а, 7, 9, 11, 13, 21, 19, 17 та 

15) в вулицю Героїв Чорнобиля; 

-  частину вулиці Територія цукрового заводу (будинки №4, 6, 8, 10, 12, 18 та 20) в 

вулицю Воїнів - інтернаціоналістів. 

2. КП «Бар-благоустрій» до кінця 2012 року замінити таблички на будинках та 

впорядкувати нумерацію житлових будинків. 

3. Встановити, що користуватися колишніми назвами вулиць юридичні та 

фізичні особи можуть впродовж календарного року. 

4. Дане рішення довести до КП «Бар - благоустрій», райвідділу РАЦС, нотаріусів, 

райвідділу реєстрації громадянства та імміграції, РВ ГУМНС, районної лікарні, відділу 

статистики, РДА, інформаційного центру м.Вінниця . 

5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В. 
 

5.5. Слухали: Про впорядкування нумерації житлових будинків по вул. Котова та Лісова. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 1.Житлові будинки по вул. Леніна, що мають непарну 

нумерацію(1,3,5,7,9,11)  рахувати по вул. Котова під парною нумерацією (2,4,6,8,10,12…). 

    2. Житлові будинки, що мають парну нумерацію по вул. Леніна рахувати по парній 

стороні вулиці Лісова зі збереженням нумерації будинків. 

    3. Доручити КП «Бар-благоустрій» замінити таблички на будинках та впорядкувати 

нумерацію житлових будинків. 

    4. Дане рішення довести до КП «Бар-благоустрій», райвідділу РАЦС, нотаріусів, 

райвідділу реєстрації громадянства та імміграції, РВ УМВС, відділення поштового зв’язку, 

Бартелекому, бюро технічної інвентаризації, РВ ГУМНС, районної лікарні, відділу 

статистики РДА. 

     5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації. 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В. 
 

5.6. Слухали: звернення начальника ККП Крикливого Є.Л. про створення комісії для передачі з 

балансу  Барського ККП на баланс КП «Бар-благоустрій» товарно-матеріальних цінностей.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Створити комісію для передачі з балансу  Барського ККП на баланс КП «Бар-

благоустрій» товарно-матеріальних цінностей у наступному складі: 

   Гвоздяр Ю.В. – голова комісії 

   Члени комісії: 

Крикливий Євгеній Леонтійович – начальник Барського ККП; 

Гаджалова Майя Федорівна- головний бухгалтер Барської міської ради; 

Ковтун Володимир Іванович – головний інженер КП «Бар-благоустрій»; 

Лотоцька Світлана Леонідівна – головний бухгалтер Барського ККП; 

Залевська Олена Олександрівна- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»; 

Гонтар Тетяна Миколаївна - комірник КП «Бар-благоустрій»; 

Бартишевський Валерій Миколайович - комірник Барського ККП . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В. 
 

5.7. Слухали: заяву гр.Ходи В.Є. про надання дозволу на виготовлення проектно- кошторисної 

документації на реконструкцію частини нежитлового приміщення під аптеку по 

вул.Р.Люксембург,5. 

Секретар Барської міської ради, депутат Кальман О.В. повідомив , що питання ми 

розглянемо на засіданні виконкому.  

 

5.8. Головуючий  повідомив, що на адресу міської ради неодноразово надходили  звернення  

мешканців будинку № 3 по пл. Пам’яті  про відселення проживаючих та надання їм житла в 

іншому місці. Пропоную доручити виконкому Барської міської ради обстежити будинок і 

висновки комісії винести на розгляд наступної сесії. 

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: доручити виконкому Барської міської ради обстежити будинок і висновки 

комісії винести на розгляд наступної сесії. 

Депутат міської ради Левицький С.М. повідомив, що він обстежував даний будинок на 

предмет постійного проживання та виявив, що там мешкає лише Старкова Н. та молода 

сім’я з матір’ю. 

 

6. Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього  природного  середовища  інформує  депутат міської ради  

Щепковський В.М. 

6.1. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності (оренди) на земельні ділянки.  

ВИРІШИЛИ: 

1. )Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності (оренди) гр. ____  на земельну ділянку площею ___га  в     

м. Бар по вул. _____  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного будівництва). 

2.)Передати безкоштовно гр._____ в приватну власність  (або в оренду) земельну 

ділянку загальною площею ___га  в м. Бар по  вул. ____   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для 

індивідуального гаражного будівництва) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови міста. 

3.)Видати гр. ____ Державний акт на право власності на земельну ділянку площею   

___га    в м. Бар по вул. ____  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного будівництва). 

     В приватну власність 

1). Гр. Іськову Олександру Яковичу – площею 0,0223 га по вул.Стельмаха, 2 кв.4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2). Гр. Погребняк Надії Іллівні – площею 0,0759 га по вул.Островького,46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3). Гр. Мандрі Олені Євгеніївні – площею 0,0594 га по вул.Щорса,15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4). Гр. Неприлюк Галині Володимирівні – площею 0,1000 га по вул.Грушевського,78 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5). Гр. Докійчуку Віталію Васильовичу – площею 0,0608 га по вул. Л.Українки,70  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6). 

 

Гр. Кошману Василю Миколайовичу – площею 0,0633 га по вул. Л.Українки,20  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

   7). Гр. Доможировій Людмилі Степанівні – площею 0,0862 га по вул. Котовського 16  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8). Гр. Криворучко Наталії Омелянівні – площею 0,0590 га по вул. Щорса, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

9). Гр. Якимовській Галині Володимирівні – площею 0,0775 га по вул. Островського 56  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 10). Гр. Цехмістер Тетяні Михайлівні – площею 0,0545 га по вул. Монастирська 10  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11). Гр. Карпук Ользі Миколаївні – площею 0,0613 га по вул. Ворошилова 4  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 12). Гр. Павлюку Ігорю Федоровичу – площею 0,0521 га по вул. І.Франка 6  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13). Гр. Кухарчук Олександрі Петрівні – площею 0,0507 га по пров.Заводський 4  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14). Гр. Майданюк Оксані Василівні – площею 0,0533 га по вул.Кооперативна, 37  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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15). Гр. Вітковській Аліні Володимирівні – площею 0,0273 га по вул. Суворова,26  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16). Гр.гр. Годованюку Володимиру Миколайовичу, Калужиній Ларисі Миколаївні – 

площею 0,1245 га по вул. Герасимчука 15  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на праві спільної сумісної 

власності ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17). Гр.гр. Крилат Марії Олексіївні, Крилату Миколі Григоровичу – площею 0,0613 га по 

вул. Пушкінська 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на праві спільної сумісної власності ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18). Гр.гр. Кальману Олексію Васильовичу, Кальман Людмилі Євгенівні – площею 0,1204 

га по вул. Монастирська 45, в т.ч.  0,1000 га - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0204 га – для ведення 

особистого селянського господарства, на праві спільної сумісної власності ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19). Гр.гр. Копитко Нелі Іванівні, Копитку Вячеславу Івановичу – площею 0,1113 га по 

вул. Енгельса 4, в т.ч.  0,1000 га - для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та 0,0113 га – для ведення особистого 

селянського господарства, на праві спільної сумісної власності ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20). Гр.Руденку Василю Івановичу  - площею 0,1500га по вул.Червоноармійська для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Вирішили: 

1. Відмовити гр. Руденку Василю Івановичу в затвердженні технічної 

документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку  площею 0,1000 га в  м. Бар, вул. Червоноармійській для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Залишити рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2012р. 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Руденку В.І.» в 

силі. 

3. Запропонувати виконкому Барської міської ради звернутися до суду по 

скасуванню рішення 10 сесії Івановецької сільської ради 4 скликання від 24.06.2004р. 

«Про розгляд заяв громадян»  стосовно гр. Руденка В.І.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21). Гр.Весельському Владиславу Ваславовичу – площею 0,0049 га  по  вул. Врублевського 

39, бокс №1  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22). Гр.Загорульку Юрію Васильовичу – площею 0,0024 га  по  вул. Горького 19, бокс №4  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23). Гр.Крескіну Олександру Івановичу – площею 0,0027 га  по  вул. В.Комарова 3 бокс 

№10 для індивідуального гаражного будівництва; 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24). Гр.Погребняк Надії Іллівні – площею 0,0027 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е, бокс 

№2  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25). Гр.Кудінському Миколі Івановичу – площею 0,0026 га  по  вул.Чернишевського , бокс 

№1  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26). Гр.Гапонюк Людмилі Іванівні – площею 0,0054 га  по  вул. Соборна,11, (в дворі 

будинку) для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27). Гр.Мазур Наталі Борисівні – площею 0,0022 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е, бокс 

№21  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28). Гр.Коваленку Олександру Дмитровичу – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, 

бокс №100  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29). Гр. Павлюку Ігорю Федоровичу – площею 0,0024 га  по  вул. Червоноармійській 17 

бокс №185   для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30). Гр. Гребенюку Василю Дмитровичу – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса 60 бокс 

№389 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31). Гр. Вишневському Анатолію Матвійовичу – площею 0,0020 га  по  вул. М.Кривоноса, 

60, ряд Б, бокс №31  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32). Гр.Шимку Юрію Яковичу – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, бокс 

№14  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33). Гр. Комендрі Аллі Романівні – площею 0,0029 га  по  вул. Червоноармійська 17, бокс 

№338 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

34). Гр. Гавришку Юрію Васильовичу – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, ряд 

В, бокс №29  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

35). Гр. Присяжнюку Олегу Володимировичу – площею 0,0017 га  по  вул.В.Комарова 3 

бокс №15  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36). Гр. Груздякову Олександру Степановичу – площею 0,0016 га  по  вул. Пролетарська, 

двір будинку №30 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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37). Гр. Мацуну Сергію Петровичу – площею 0,0035 га  по  вул. Р.Люксембург 64 бокс №1  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 на умовах оренди 

38). Гр.Сельському Василю Леонідовичу – площею 0,1470 га по вул. Мазура,4  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

на умовах оренди терміном на 25 років з встановленням орендної плати в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39). Гр.Степанкевич Вірі Францівні – площею 0,1065 га по пров. Гаївський, 10 для ведення 

особистого селянського господарства на умовах оренди терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40). Гр.Грабчаку Вячеславу Францовичу – площею 0,1287 га по пров. Гаївський 11 для 

ведення особистого селянського господарства на умовах оренди терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41). Гр. Доможирову Станіславу Васильовичу – площею 0,0030 га по вул.Буняковського 26 

«б», бокс №3 для індивідуального гаражного будівництва на умовах оренди терміном 

на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової 

оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

42). Гр. Шевчук Тарасу Петровичу – площею 0,0032 га по вул.Р.Люксембург,64 для 

облаштування окремого входу в магазин на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

43). Гр. Копитку Ігорю Вячеславовичу  – площею 0,1260 га по вул. Я.Мудрого,10 , в т.ч.  

0,10 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та 0,0260 га – для ведення особистого селянського господарства на 

умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6.2. Розглянувши заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в приватну 

власність, керуючись  ст.12, 118, 121,125, 126 ЗК України, ст. 25    „Про землеустрій”, ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:  Надати дозвіл гр. ____ на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності (оренди)  на 

земельну ділянку орієнтовною площею ___га  в м. Бар по вул. _______  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального 

гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

 

1.) Гр.Пампушко Катерині Павлівні – орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Войни,47 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2). Гр. Босюк Наталії Миколаївні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. С.Лазо 2-б  для 



 15 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3). Гр. Блощинській Наталії Миколаївні – орієнтовною площею 0,0537 га по вул. 

Петровського,13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4). Гр. Марценюку Віктору Васильовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Щорса, 

42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5). Гр. Гудзю Анатолію Олександровичу– площею 0,0500 га по вул. Марата, 52 «а»  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6). Гр. Щебетюк Оксани Георгіївни – площею 0,0260 га по вул. Чернишевського,1-В  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7). Гр. Штегеран Оксані Леонідівні – площею 0,0300 га по вул. Жовтневої революції 28  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8). Гр. Ковалишеній Тамарі Платонівні – площею 0,0300 га по вул.Пролетарська,52 кв.1 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

9). Гр. Мазур Ніні Дмитрівні – площею 0,0530 га по вул.Плотинна 10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10). Гр.гр. Гарагоді Ігорю Сергійовичу, Гарагоді Віталію Ігоровичу – площею 0,0507 га по 

пров.Чапаєва 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на право спільної сумісної власності,  
внести зміни в рішення №478 від 31.12.1996р. «Про передачу в приватну власність 

земельних ділянок громадянам м.Бар», доповнивши рішення словами «Гарагоді 

Віталію Ігоровичу»; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11). )Гр.гр. Гребеніченко Ірині Петрівні, Бабко Оксані Петрівні – площею 0,0500 га по 

вул.Врублевського,15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на право спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

12). Гр. Троян Ніні Миколаївні – площею 0,1115 га по вул. Дорошенка, 8  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку  з 

виготовленням Державного акту нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13). Гр. Маніті Дмитру Васильовичу – площею 0,0690 га по вул. С.Лазо,29  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 
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зв’язку  з виготовленням Державного акту нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14). Гр. Полькіній Олені Степанівні – площею 0,0600 га по вул. І.Богуна,50а  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

зв’язку  з виготовленням Державного акту нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15). Гр. Трояну Івану Васильовичу – площею 0,0704 га по пров. Кармелюка 12  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

зв’язку  з виготовленням Державного акту нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16). Гр. Турченяку Віталію Васильовичу – площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№43 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17). Гр. Бартащуку Анатолію Францовичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Калініна 2-Г, бокс №3  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18). Гр. Барану Василю Спиридоновичу – площею 0,0027 га по вул. М.Кривоноса, 60 бокс 

№356 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19). Гр. Полякову Євгенію Юрійовичу – площею 0,0030 га по вул. Пролетарська 14, бокс 

№4  для індивідуального гаражного будівництва ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20). Гр. Ході Євгену Володимировичу  – площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург,11 (двір 

будинку)  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21). Гр. Ковалишену Олексію Григоровичу – площею  0,0021 га  по вул. Пролетарська,  52-

а, бокс № 1-А  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22). Гр. Ході Олегу Євгеновичу – площею  0,0035 га  по вул. Буняковського 18-а, бокс №2  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23). Гр. Мазуру Вадиму Валерійовичу – площею  0,0024 га  по вул. Буняковського для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24). Гр. Іванишену Володимиру Семеновичу – площею  0,0024 га  в м.Бар по вул. 

М.Кривоноса ,60  ряд Г, бокс №26а  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25). Виконавчому комітету Барської міської ради – площею 0,9000 га в м.Бар по пров. 

Коцюбинського для постійного користування для обслуговування будівель ДНЗ №8. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26). Виконавчому комітету Барської міської раді – площею 0,0100 га в м.Бар по 
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вул.Р.Люксембург,68 для постійного користування для будівництва котельні для 

опалення багатоквартирного житлового будинку.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 На умовах оренди 

 

27). Гр.Порощук Світлані Сергіївні – площею 0,0030 га по вул. Територія цукрозаводу   

для обслуговування тимчасової споруди по провадженню комерційної діяльності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28). Споживче товариство «Барчанка» – площею 0,2000 га в м.Бар по 

вулЧервоноармійська, 15 для обслуговування нерухомого майна; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.3. Розглянувши заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 

будинків та гаражів, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 

громадян: 

 1). Сокол Світлану Петрівну в пільгову чергу для будівництва житлового будинку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 2). Петровського Ігоря Олеговича для будівництва житлового будинку;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3). Пастушину Миколу Васильовича для будівництва житлового будинку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 4). Радзієвського Андрія Миколайовича для будівництва житлового будинку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5). Яремчука Ярослава Омеляновича для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6). Білоус Сузану Андріївну для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7). Білоус Олену Василівну для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 8). Кульбаку Юрія Вікторовича для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 9). Мельничука Сергія Володимировича для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6.4. Слухали: заяву гр.гр.Слободянюка Миколи Євгеновича, Слободянюк Катерини 

Анатоліївни  про надання дозволу на виділення земельної ділянки по вул.Гагаріна,3  для  

облаштування входу в магазин.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.  
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.гр. Слободянюку Михайлу Євгеновичу та Слободянюк 

Катерині Анатоліївні на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0030га в м. Бар по вул. Гагаріна для облаштування входу в магазин по 
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провадженню комерційної діяльності  за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

6.5. Слухали: заяву гр. Мельника Миколи Володимировича про поновлення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0037 га для провадження комерційної діяльності по вул. 

Соборна.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0037га в м. Бар по 

вул. Соборна  терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності. Встановити 

орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

6.6. Слухали: заяву директора ТОВ «Альтаїр» про продовження договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0258 га для провадження комерційної діяльності, обслуговування 

магазину-прибудови до житлового будинку  по вул.Комарова 6/23.   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 

0,0258га терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності, обслуговування 

магазину - прибудови до житлового будинку в м. Бар по вул.Комарова 6/23. Встановити 

орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

6.7. Слухали: заяву голови ОСББ «Прогрес+» Халабуди А.В. про розірвання договору оренди 

земельної ділянки площею 0,3440 га та надання даної ділянки в безоплатне користування  

жителям будинку №7 по вул. М.Туніка.     

ВИРІШИЛИ: Відмовити в розірванні договору оренди земельної ділянки від 

04.03.2008р., укладеного між Барською міською радою та МП ВКПФ «Вікторія», який 

зареєстрований в Державному реєстрі земель 10.04.2008р. за №040810100012. ОСББ 

«Прогрес+» проект із землеустрою прибудинкової території виконати згідно чинного 

законодавства. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6.8. Слухали: заяву гр. Корпоченко Ольги Павлівни про викуп земельної ділянки площею 

0,0035 га для обслуговування добудови до магазину та надання в оренду земельної 

ділянки площею 0,0098 га для обслуговування території біля об’єкту торгівлі по вул. 

Соборна 11. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1.Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0035га в м. Бар по вул. Соборна, 11 для 

обслуговування добудови до квартири-магазину. 

 

2.Надати гр. Корпоченко Ользі Павлівні дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,0098 га в м.Бар по вул. Соборна 11 для обслуговування 

території біля об’єкту торгівлі.  

 

6.9. Слухали: заяву гр. Проценко Світлани Францівни про викуп земельної ділянки площею 

0,0021 га по вул. Соборна 11/93 для провадження комерційної діяльності - 

обслуговування добудови до магазину.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0021га в м. Бар по вул. Соборна, 

11 для обслуговування добудови до квартири-магазину гр.Проценко Світлани Францівни.. 

 
6.10. Слухали: заяву гр.Крикливого Володимира Михайловича про надання дозволу на 

відчуження частини земельної ділянки площею 0,0200 га в м.Бар. по вул. Сагайдачного 
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№9. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: надати дозвіл  гр.Крикливому Володимиру Михайловичу на відчуження 

земельної ділянки площею 0,0200 га в м.Бар. по вул. Сагайдачного №9. 

 
6.11. Слухали: Заяву гр. Свідер Наталії Павлівни про внесення змін до Рішення 17 сесії 

Барської міської ради 5 скликання від 18.09.2007 р. «Про виготовлення проекту її 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Свідер Н.П.»  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до назви та п.1 Рішення 17 сесії Барської міської ради 5 

скликання від 18.09.2007 р. «Про виготовлення проекту її землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Свідер Н.П.», замінивши слова «проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» словами «технічної документації  із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку».  

 
6.12. Слухали: Заяву гр.гр. Стащенко Наталії Володимирівни, Черноталова Петра 

Володимировича, Черноталової Галини Олександрівни  про внесення змін до Рішення 

57(позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від 28.09.2010 р. «Про дозвіл на 

виготовлення документації на земельну ділянку» в зв’язку зі смертю Черноталова 

Володимира Петровича. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 57(позачергової) сесії Барської міської ради 5 

скликання від 28.09.2010 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну 

ділянку», виключивши слова «Черноталова Володимира Петровича».  

 
6.13. Слухали: Заяву гр. Панчохи Анатолія Івановича про внесення змін до Рішення 6 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 26.01.2011 р. «Про надання земельної ділянки на 

умовах оренди ФОП Панчосі А.І.»  про зміну ставки орендної плати з 12% на 5% 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Рішення 6 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

26.01.2011 р. «Про надання земельної ділянки на умовах оренди ФОП Панчосі А.І.» 

та змінити орендну плату з «12%» на «5%» від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки терміном на 1 рік. Зобов’язати земельну ділянку обнести парканом в місячний 

термін. Зобов’язати розпочати будівництво, в разі використання ділянки за нецільовим 

призначення вилучити земельну ділянку. 

 
6.14. Слухали: Звернення начальника комунального підприємства «Барводоканал» від 

25.04.2012року, рішення 18 (позачергової) сесії 6 скликання від 31.12.2012року «Про 

погодження передачі ставів в користування Барському КВУ ВКГ «Барводоканал»» як 

технічних, Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.1998р. № 1126 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 38 сесії 5 скликання № 3/16 від 09.06.2009року «Про 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право користування земельною ділянкою та водним плесом», надане 

Українському товариству мисливців та рибалок. 

 
6.15. Слухали: заяву ФОП Чайки В.Ю. про затвердження експертної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 2000 кв.м по вул. Пролетарська,90. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

2000 кв.м в м.Бар по вул.Пролетарська 90 в сумі 130840 грн.00 коп. за земельну ділянку 

для провадження комерційної діяльності. Надати дозвіл ФОП Чайці Віктору Юхимовичу 

на викуп земельної ділянки. 
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6.16. Слухали: заяву ФОП Ходора Віктора Анатолійовича про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1925 га по вул. Пролетарська,39 «М». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

0,1925 га по вул. Пролетарська,39 «М» в сумі 112216 грн.00 коп. за земельну ділянку для 

виробничих потреб. Надати дозвіл  ФОП Ходору Віктору Анатолійовичу на викуп 

земельної ділянки. 

 
6.17. Слухали: заяву гр. Гудзь О.М. про надання у власність земельної ділянки під гаражем в 

дворі будинку № 30 в м. Бар, по вул. пл.50-річчя Жовтня повторно, враховуючи звернення 

голови організації «Союз Чорнобиль.Україна» Ясінського В.Б., голови Барської районної 

Спілки ветеранів війни в Афганістані (Воїнів-інтернаціоналістів) Зорі В. 

ВИРІШИЛИ: Керуючись ст. 12, 40, п.7 ст. 118 Земельного кодексу України, пунктом 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України,  пунктом 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відмовити в 

наданні у власність земельної ділянки гр. Гудзь Олені Микитівні під гаражем в дворі 

будинку № 30 по вул. 50-річчя Жовтня, в м. Бар у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки генеральному плану міста Бар. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7. Слухали: депутата міської ради Левицького С.М. про участь в обласному конкурсі 

проектів розвитку територіальних громад.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти участь у 9-му обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних  громад 

Вінницької області. 

2.Затвердити інноваційний проект « Створення телевізійної студії Барської міської ради  

«ТелеБар». 

3.У рачі перемоги у конкурсі виділити кошти з бюджету Барської міської ради у розмірі 

13 500 гри. для впровадження інноваційного проекту. 

 

8. Слухали: депутата міської ради Левицького С.М. про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Бар». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бар» полковнику у відставці  

Тарасову Борису Федоровичу. 

2. Оприлюднити дане рішення міської ради в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Барської 

міської ради з  питань  забезпечення  законності,  правопорядку,  прав  людини, 

діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами. 

 

9. Головуючий: Напередодні сесії відбулося засідання голів постійних комісій міської ради.  

Одне з питань, яке рекомендовано винести на сесію, є питання щодо участі міської ради у 

судових засіданнях по справі МП ВКП «Вікторія». Доповідає спеціаліст І категорії 

міської ради Орищук С.Ю. 

Слухали: спеціаліста І категорії міської ради Орищука С.Ю.:  

16.02.2012р. Барським районним судом в складі головуючого судді Єрмічової В.В. 

розглянувши   у   відкритому   судовому  засіданні адміністративну справу за позовом МП 

ВКПФ «Вікторія» до Барської міської ради Вінницької області, міського голови Барської 

міської ради Дзіся О.І. про визнання дій протиправними та скасування рішення 9 сесії 

6 скликання Барської міської ради як незаконного та зобов'язання вчинити дії було 

винесене постанову по даній справі, якою позов задоволене частково, 
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1. визнано дії Барської міської ради щодо відмови МП ВКПФ  «Вікторія» у 

затвердженні      містобудівного      обґрунтування      «Розміщення      п'ятиповерхового 

житлового будинку з вбудованим торгівельним комплексом по вул. М. Туніка. 7А в м. 

Бар Вінницької області» протиправними. 

2. Скасовано рішення 9 сесії 6 скликання Барської міської Вінницької області від 

13.05.2011р. «Про розгляд звернення МП ВКПФ «Вікторія» про відмову МП ВКПФ  

«Вікторія»       у       затвердженні       містобудівного       обґрунтування       «Розміщення 

п'ятиповерхового житлового будинку з вбудованим торгівельним комплексом по вул.. 

Туніка, 7-А в м. Бар Вінницької області» як незаконне. 

Не погоджуючись з даним рішенням, Барського міською радо було подано 

Апеляційну скаргу на постанову Барського районного суду Вінницької області від 

16.02.2012р. по справі № 2а-201/4/12 яку ухвалою від 28.03.2012р. Вінницького 

апеляційного адміністративного суду прийнято до розгляду та відкрито апеляційне 

провадження. 

12.04.2012р. ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду по справі № 

2а-201/4/12 апеляційну скаргу Барської міської ради Вінницької області залишено без 

задоволення, а постанову Барського районного суду Вінницької області від 16.02.2012р. 

-без змін. 
Головуючий: Як ми будемо діяти далі?  Вінницький апеляційний адміністративний суд 

нам відмовив. Щоб подавати далі, потрібні додаткові кошти, і немалі.  

 Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили: Касаційну скаргу на ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного 

суду від 12.04.2012р. по справі №2а-201/4/12 не подавати. 
 

10. Слухали: заступника Барського міського голови з питань соціально-економічного 

розвитку міста Зеленську З.М. з інформацією про  аналіз виконання бюджету міста за І 

квартал 2012 року. 

Рішенням 17 сесії 6 скликання від 13.01.2012 року затверджено доходи до міського 

бюджету в сумі 12.5 млн. грн. в т.ч. до загального фонду 9.8 млн. грн. (78%), та до спец 

фонду 2.6 млн. грн.. (22%). Податкові надходження становлять 48%, (або 7.1 млн. грн.), 

неподаткові надходження (штрафи, держмито, плата за послуги ) 9%,(або 1.2. млн.. грн.), 

доходи від операції з капіталом 1%(або 0,2 млн. грн.), трансферти та субвенції 32% (або 4 

млн. грн.). 

Надходження до загального фонду планувались в сумі 2.3 млн. грн., фактично 

надійшло 2.1 млн. грн., бюджет міста недоотримав 255 тис. грн. Недоотримання коштів за 

рахунок трансфертів та доходів становить 103 тис. грн., податкових надходжень 128 тис. 

грн., неподаткові надходження 25 тис. грн. Сконцентруємо увагу на податкових 

надходженнях, оскільки частка надходжень їх до бюджету міста за І кв. становить 59%.  

      72% податкових надходжень до бюджету міста становить податок на доходи фізичних 

осіб. Бюджет міста недоотримав майже 160 тис. грн.(підприємства не функціонують, 

спирт комбінат 125 тис. грн.)   

      24% податкових надходжень до бюджету міста становлять плата за землю, за І квартал 

в бюджет міста надійшло 321 тис. грн. або 99% від плану, недоотримано 4 тис . грн. 

Звісно надходження по платі за землю могли б бути і в більшому розмірі. З метою  

посилення контролю за своєчасністю сплати до міського бюджету  орендної плати за 

землю та земельного податку, погашення заборгованості  по платі за землю, а також 

виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки на території міста без 

належних правових підстав розпорядженням міського голови №151р від 08.06.2011 року 

створено комісію міської ради забезпечення надходжень  до міського бюджету плати за 

землю. 

       Заключено 84 договори  оренди землі на суму 1067 тис. грн. Оскільки залучення до 

оподаткування можливе лише після державної реєстрації договорів оренди проводиться 

активна робота по передачі договорів на реєстрацію, в результаті  зареєстровано 41 
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договір, перебуває на реєстрації 21 договір.  

       Щодо фактичних надходжень по платі  за землю, то за перший квартал 2012 року 

надходження до бюджету склали 321.4 тис. грн., що на 19.6 тис. грн. більше ніж за 

аналогічний період минулого року( за аналогічний період  надходження від оренди за 

землю з юридичних осіб зросло на 43.1 тис. грн)    

       За попередніми даними понадпланові надходження до бюджету 2012 року по 

надходженню по платі за землю буде перевиконано на  суму біля 100 тис. грн.. 

     Окремо проведено аналіз надходження до спецфонду, при планових показниках 737 

тис. грн. бюджет міста на дійшло 704 тис. грн., тобто не дооримано 33 тис. грн.. В тому 

числі не надійшло трансфертів на суму 126.8 тис. грн.. неподаткові надходження (оренда  

майна бюджетних установ та батьківська плата) недоотримано 54,2 тис. грн., від операцій 

з капіталом (продаж землі та нерухомості) не доотримано 28, 4 тис. грн.. Але враховуючи 

податкові надходження до спецфонду (перевиконання становить 176.7 тис. грн.) 

виконання надходжень складає 95. 5 тис.грн.  Якщо не враховувати  надходження по 

трансфертах  спецфонд виконано на 118 %.  

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили: інформацію заступника Барського міського голови з питань соціально-

економічного розвитку міста Зеленську З.М. з інформацією про  аналіз виконання 

бюджету міста за І квартал 2012 року прийняти до відома.   

   
11. Різне 

Головуючий: Депутат Цицюрський Л.Л. звернувся про демонтаж гаража 

гр.Войцехівського І.Л.  Прошу депутата Цицюрського Л.Л. звернутись офіційно в комісію 

з архітектури. Також є звернення депутата районної ради Кухарчука В.М., яке 

надруковано в газеті «Барчани».  

Депутат Мандрика М.І. повідомляє, що  депутатам по округах необхідно від міської 

ради привітати ветеранів зі Святом Перемоги. 

Депутат Цицюрський Л.Л. запитує щодо характеристик,  які потребує міліція для 

мисливців. 

Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: Надаєте на Ваш розсуд. 

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 21 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 

пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 21 сесії міської 

ради від 28.04.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 21 сесії міської ради 6 скликання від 28.04.2012р. 

Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 

 

Секретар                                                                                       Г.В. Педос 


