
 1 

 

УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л 

                                                                           
28(позачергова) сесія                   6 скликання                                        24.09.2012р. 
 
Початок сесії: 10 год. 05  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 10 год. 35 хв. 

Місце проведення: зал засідань Барської міської ради.              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

Присутні депутати  на сесії: –  18 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Домбровський С.Й., Досій С.В., Загорулько Л.Л., 
Кобиль А.П., Мартинович Н.Ф., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Хода Є.Г.,  Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.   

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації. 

Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації.  

Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий:  Щодо регламенту є пропозиція пленарне засідання 28 (позачергової) сесії Барської 

міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Пропоную сесію провести в межах 30 хвилин без 
перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 28 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 
працювати 30 хвилин без перерви. 

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 28 (позачергової) 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 28 (позачергової) 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 28 (позачергової) сесії Барської 

міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є зауваження чи пропозиції щодо 
запропонованого порядку денного сесії. Немає? Пропоную затвердити порядок денний  сесії в цілому. 

Прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:   

1.  Про затвердження проектно – кошторисних документацій / Подельнюк О.М./  
 

2.  «Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про 
міський бюджет на 2012 рік»  /Гаджалова М.Ф./  
 

3.  Різне 
 

Розгляд питань порядку денного: 
 

1.  Головуючий: Питання «Про затвердження проектно – кошторисних документацій» інформує головний 
спеціаліст відділу АБЗВ Подельнюк О.М.  

Слухали: Про затвердження проектно - кошторисних документацій: 
 -«Реконструкція дороги по вулицях Територія цукрового заводу, Заводська, Довбуша, Стельмаха, 
Марата в м. Бар Вінницької області»; 

-«Реконструкція рулонної покрівлі 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Соборна, 23 в м. Бар 
Вінницької області»; 

-«Будівництво котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням для опалення 5 -ти 
поверхового 158-ми квартирного житлового будинку по вул. Р. Люксембург, 68 в м. Бар Вінницької 
області»; 

«Будівництво блочної котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням, для опалення 
адміністративної будівлі Барської міської ради по вул. Пролетарська, 6 в м. Бар Вінницької області»;  
«Будівництво котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням, для опалення будівлі 

ДНЗ№8 по пров Коцюбинського, 4 в м. Бар Вінницької області».  
Головуючий надає роз’яснення, що проект розрахований на дорогу, що розпочинається  від 
прокуратури, далі продовжується по вул.Стельмаха, вул. Територія цукрового заводу і завершується 

біля залізничної колії, що йде на спиртовий завод.   
Депутат Мандрика М.І.: Яка вартість проектних робіт? 

Головний спеціаліст відділу АБЗВ Подельнюк О.М.:  Загальна  вартість проектних робіт коштує 
162 тис.грн.  
Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: Затвердити проектно - кошторисні документації: 
 - «Реконструкція дороги по вулицях Територія цукрового заводу, Заводська, Довбуша, Стельмаха, 
Марата в м. Бар Вінницької області» на суму на суму 5801695 грн.;  

- «Реконструкція рулонної покрівлі 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Соборна, 23 в м. Бар 
Вінницької області» на суму 244 952 грн.;  
- «Будівництво котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням для опалення 5-ти 

поверхового 158-ми квартирного житлового будинку по вул. Р. Люксембург, 68 в м. Бар Вінницької 
області» на суму 1145 923 грн.; 
- «Будівництво блочної котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням, для опалення 

адміністративної будівлі Барської міської ради по вул. Проле тарська, 6 в м. Бар Вінницької області»;  
- «Будівництво котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням, для опалення будівлі 

ДНЗ№8 по пров. Коцюбинського, 4 в м. Бар Вінницької області»; 
 

2.  Головуючий: Питання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання 

від 13.01.2012 р. «Про міський бюджет на 2012 рік» інформує начальник фінансово - економічного 
відділу, головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф.  
Слухали: Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік».   
Депутат Мандрика М.І.: Чому різна вартість проектів? 
Головуючий: Різна потужність котлів – від 200 кВт на міську раду до 500 к Вт на будинок 

Р.Люксембург, 68. Також різна вартість робіт по  підведенню газогону. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 

1. По спеціальному  фонду за рахунок додаткових надходжень станом на 01.09.2012р.:  
1.1. Збільшити доходи по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 40 000,00 грн.  
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1.2. Збільшити доходи по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 125 000,00 грн.  
1.3. Збільшити доходи по коду 33010100 «Надходження від продажу землі»  в сумі  500 000,00  грн.  

1.4. Збільшити доходи по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності»  в сумі  120 000,00  грн. 

1.5. Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом на 

01.01.2012р. в сумі 956 000,00 грн. 
1.6. Зняти видатки по КФК 150101 «Фонд розвитку» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар -благоустрій» в сумі 300 000,00 грн.  

1.7. Направити видатки по КФК 150101 «Фонд розвитку» по Барській міській раді  
 - по КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» на виконання  робіт по «Будівництву  блочної 

котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням  для опалення адміністративної 
будівлі Барської міської ради по вул..Пролетарська,6 в м.Бар» в сумі 500 000,00 грн.  

- по КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» на виконання робіт по «Будівництву котельні на 

газовому палеві з її інженерним забезпеченням для опалення будівлі ДНЗ №8 по 
пров.Коцюбинського, 4, в м.Бар » в сумі 510 000,00 грн.  

1.8. Направити видатки на КФК 150101 «Фонд розвитку» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям» по КП «Баркомунтепло» Барської міської ради в сумі 1 
031 000,00 грн. на виконання робіт по «Будівництву  котельні на газовому паливі з її інженерним 
забезпеченням для опалення 5-ти поверхового 158-ми квартирного ж/б по вул.. Р.Люксембург,68 

в м.Бар» . 
2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань соціально -економічного 

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

3. Головуючий: Переходимо до наступного питання порядку денного  - «Різне». Хто бажає виступити? 
Депутат Степанківський М.О. :По вул.Гагаріна проводяться роботи по облаштуванню дороги та 

пішохідного тротуару. Чому не ставляться  бордюри? 
Головуючий: Замовником є обласне управління ЖКГ і технічний нагляд теж проводять вони. Питання 

вивчимо та надамо Вам відповідь в робочому порядку. 
  

Головуючий повідомляє, що порядок денний 28 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть 

зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 28 
(позачергової) сесії міської ради від 24.09.2012р. 
Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 28 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від 24.09.2012р. 
Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І.Дзісь 
 
Секретар                                                                                       Г.В.Педос 


