
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
36 сесія                                                6 скликання 
28.02.2013р.

Початок сесії: 15.00 год. 00  хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 30 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  19 чол. 
Відсутні депутати:  Грицишен В.В.,  Демченко О.П.,  Досій С.В.,  Загорулько Л.Л., 
Кирилюк Л.О.,  Ловчинський А.А.,  Мартинович Н.Ф.,  Нівельська О.Я.,  Савчук Ю.І., 
Ставнюк І.М., Шостаківський О.П., міський голова Дзісь О.І.
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової  інформації, начальники  комунальних  підприємств,  голова  Барського 
РКОТП Цицюрський А.А., ФОП Козловський Віктор Борисович, ФОП Розбийголова 
Р.А.  
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники  комунальних  підприємств,  голова  Барського  РКОТП 
Цицюрський А.А., ФОП Козловський Віктор Борисович, ФОП Розбийголова Р.А. 

Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  36  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
оголосити відкритим,  пропонує працювати дві години без перерви та пропонує 
проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне  засідання  36  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 36 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 36 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.

Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії  депутата Педос Г.В. 
Чи  будуть  інші  пропозиції  ?  Немає.  Прошу  проголосувати  за  те,  щоб  до 
секретаріату сесії обрати депутата Педос Г.В.
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Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  36  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?
Депутат  Телятніков  С.Ю. запропонував  внести  до  порядку  денного  питання 
«Про розгляд сесією Барської районної ради питання «Про призначення комісії для 
списання основних засобів, а саме теплообмінника по вул.Нахімова».
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Внести до порядку денного питання «Про призначення комісії для 
списання основних засобів, а саме теплообмінника по вул.Нахімова».

Депутат Левицький С.М. запропонував внести до порядку денного питання «Про 
розгляд  його  депутатського  запиту  щодо  наявності  правовстановлюючих 
документів  на  спортивну  залу,  що  знаходиться  по  вул.Гагаріна  на  території 
Барської ЗОШ №1».
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Внести до порядку денного питання «Про розгляд депутатського 
запиту  депутата  міської  ради  Левицького  С.М.  щодо  наявності 
правовстановлюючих  документів  на  спортивну  залу,  що  знаходиться  по 
вул.Гагаріна на території Барської ЗОШ №1».

Головуючий: В кого ще є зауваження чи пропозиції щодо порядку денного сесії? 
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії з запропонованими  змінами. 
Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  

1.  Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Левицького С.М. щодо 
наявності правовстановлюючих документів на спортивну залу, що знаходиться по 
вул.Гагаріна на території Барської ЗОШ №1. /Левицький С.М./

2. Про  внесення  змін  до  рішення  34  (позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік». /Хода Є.Г./

3. Розгляд заяв та звернень  громадян,  підприємств, установ та організацій. / Хода 
Є.Г., Ставнюк І.М./

4. Про призначення комісії для списання основних засобів, а саме теплообмінника по 
вул.Нахімова. /Телятніков С.Ю./

5. Про  порушення  клопотання  перед  Вінницькою  облдержадміністрацією  щодо 
визначення  державною  нагородою  начальника  Барського  КВУ  ВКГ 
«Барводоканал»  Сабайдаша  В.І.,  а  саме   -  присвоєння  почесного  звання 
«Заслужений працівник сфери послуг України». /Кальман О.В./

6. «Різне».
           
Розгляд питань порядку денного:

1
.

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Левицького 
С.М.  щодо  наявності  правовстановлюючих  документів  на  спортивну  залу,  що 
знаходиться по вул. Гагаріна на території Барської ЗОШ №1.
Депутат Левицький  С.М.  повідомив ,  що на території  ЗОШ №1 по вул.  Гагаріна 
знаходиться нежитлове приміщення – спортивна зала. Основна проблема – це те, 
що  таке  чудове  приміщення,  на  яке  при  будівництві  виділялись  кошти 
підприємств,  установ  міста,  з  бюджету  району,  зараз  пустує  та  руйнується.  В 
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приміщенні вибиті вікна, навколо знаходиться бите скло, що загрожує життю та 
здоров’ю  дітей.  Пропоную  направити  запит  Барському  РВ  УМВС  та  БТІ  щодо 
наявності правовстановлюючих документів на спортивну залу, що знаходиться по 
вул.Гагаріна на території Барської ЗОШ №1.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Доручити  виконавчому  комітету  міської  ради  направити  запит 
Барському  РВ  УМВС  та  БТІ  щодо  наявності  правовстановлюючих  документів  на 
спортивну залу, що знаходиться по вул.Гагаріна на території Барської ЗОШ №1.

2
.

Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.

2.1. СЛУХАЛИ:
Хода  Є.Г.  зачитав  звернення  Барської  районної  ради  про  фінансування  КУ 
«Барський  районний  трудовий  архів»  та  підписання  договору  щодо 
передачі коштів іншої субвенції між місцевими бюджетами на здійснення 
видатків місцевих бюджетів. 
Депутат  Мандрика  М.І.  повідомив  що  трудовий  архів  спів  фінансується 
територіальними громадами району пропорційно до кількості справ , які передані 
від територіальної громади. Запропонована сума розрахована у відповідності до 
кількості  справ  міської  ради,  розміщених  в  архіві.  На  цей  рік  заплановано  101 
тис.грн., але 41 тис.грн. – це борг по оренді майна. 
ВИСТУПИЛИ:
Депутат  Щепковський  В.М.:  Скільки  коштів  потрібно  на  повне  утримання 
архіву? Які кошти заробляє архів?
Депутат Мандрика М.І.: В архіві працює дві особи. Необхідна сума на утримання 
60 тис.грн., це без суми боргу. У цьому році довідка буде коштувати 30 грн., а не 
10 грн.
Заступник  міського  голови  Гвоздяр  Ю.В.: Керівник  трудового  архіву  надав 
розрахунки по витратах, але не надав по доходах. Адже є план надходжень. Є 
фактичні  надходження  за  2011  та  2012  роки,  нехай  порахують  планові 
надходження на 2013 рік.     
Головуючий не  заперечує  проти  фінансування  архіву,  але  пропонує  вивчити 
питання стосовно витрат, можливо знайти інше, дешевше приміщення.   
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.: Необхідно зробити більш зрозумілий 
для депутатів аналіз надходжень та видатків архіву.
Депутат Мандрика М.І.: На цей рік потрібно 25 тис. 500 грн.,  в наступні роки 
буде дешевше.
Депутат  Хода  Є.Г.: Стоїть  питання  про  підписання  договору  щодо  передачі 
коштів іншої субвенції між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих 
бюджетів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Погодити підписання договору щодо передачі коштів іншої субвенції 
між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів з Барською 
районною радою та направити кошти для спів фінансування трудового архіву.

2.2. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  34  (позачергової)  сесії  6 
скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.  Направити  видатки   загального  фонду за  рахунок  вільного  залишку   на 
01.01.2013р..  
1.1. На КФК 250380 „ Інша субвенція” по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» в сумі 25695,00 грн. для спів фінансування 
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трудового архіву. 
 2. Перенести видатки загального фонду:
2.1.  По  КФК 010116 «Органи місцевого  самоврядування» по  КФК 2271 «Оплата 
теплопостачання» перенести з грудня місяця кошти в сумі 236,00 грн. на лютий 
місяць поточного року.
2.2.  По  КФК  070101  «Дошкільні  навчальні  заклади»   по  КЕКВ  2230  «Продукти 
харчування» перенести з грудня місяця кошти в сумі 20000,00 грн. на березень 
місяць поточного року.
2.3. По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на КЕКВ 2730 
«Інші виплати населенню» перенести асигнування з вересня місяця 1000,00 грн. з 
жовтня – 1000,00 грн. на березень місяць поточного року в сумі 2000,00 грн.  для 
виплати матеріальної допомоги на поховання.
3.  Направити  видатки   спеціального  фонду за  рахунок  вільного  залишку   на 
01.01.2013р.:
3.1. На КФК 150101 «Капітальні вкладення» по КП «Барське будинкоуправління» на 
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 
360000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі будинку по вул..Пролетарська,32 
3.2.  На  КФК  180409  «Внески  в  статутні  фонди»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти  підприємствам,  установам,  організаціям»  по  КП  «Барське 
будинкоуправління» в сумі 41000,00 грн. (для капітального ремонту авто підіймача 
ВС – 22-01 РГ на автомобілі ЗІЛ 131) .
3.3.  На  КФК  070101  «Дошкільні  навчальні  заклади»  по  КЕКВ  3110  «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового використання»  в сумі 3000,00 грн. для 
придбання основних засобів для ДНЗ (холодильник для ДНЗ №1).
4. Збільшити доходи по коду 33010100 «Надходження від продажу землі» в сумі 
3083,00 грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку 
несільськогосподарського  призначення,  що  передбачається  для  продажу  та 
направити на  КФК 160101 «Землеустрій» по КЕКВ 2281 «Дослідження і  розробки, 
окремі  заходи  розвитку   по  реалізації  державних  (  регіональних)  програм»  на 
оплату експертної оцінки земельної ділянки.
5. Затвердити розпорядження міського голови:
5.1. Розпорядження № 15-Р від 24.01.2013р. «Про внесення змін до помісячного 
розпису бюджетних асигнувань» 

1. По спеціальному фонду:
1.1. Перенести доходи по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель 
державної та комунальної власності (крім земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 
власності, на яких розташовані об’єкти»  з січня місяця поточного року – 
15000,00 грн. з лютого місяця – 15000,00 грн. 
на березень місяць – 15000,00 грн. на квітень місяць – 15000,00 грн.

1.2. Перенести видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по КП «Барське 
будинкоуправління» по  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» з січня місяця поточного року – 
15000,00 грн., з лютого місяця – 15000,00 грн. 

     на березень місяць – 15000,00 грн. , на квітень місяць – 15000,00 грн.
5.2. Розпорядження № 29-Р від 11.02.2013р. «Про внесення змін до помісячного 
розпису бюджетних асигнувань» 

1. По загальному фонду:
1.1. Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» по 
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» з серпня місяця 
поточного року в сумі 1500,00 грн. на лютий місяць. 

6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  комісію  з  питань 
соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій  міської 
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ради.

3.1. СЛУХАЛИ:  Заяви громадян  про звільнення від плати за харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.03.2013р.:
1). Гр.  Гуцол  Таїсію  Петрівну   від  плати  за  харчування  дітей  Гоцол  Вікторії 

Олександрівни,  Гуцол Лілії  Олександрівни в  ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну 
сім’ю.

2). Гр.   Олійник Діану  Олександрівну  від  плати за  харчування дитини Олійника 
Дениса Дмитровича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

3). Гр.  Данилишина Олександра Олександровича  від  плати за  харчування  дітей 
Данилишиної  Анастасії Олександрівни, Данилишиної Анни Олександрівни  ДНЗ 
№8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

4). Гр.  Кімаківську  Оксану  Володимирівну  від  плати  за  харчування  дітей 
Кімаківської Злати Вікторівни, Кімаківського Кірілла Вікторовича  в ДНЗ №8 на 
50% як  багатодітну сім’ю.

5). Гр. Нідзельську Наталію Миколаївну від плати за харчування дитини Сітарової 
Анастасії Віталіївни в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю.

6). Гр.  Гуд  Ганну  Олександрівну  від  плати  за  харчування  дитини  Гуд  Антона 
Сергійовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

7). Гр.  Коновалюк  Ольгу  Василівну  від  плати  за  харчування  дітей  Коновалюка 
Назара Вадимовича, Коновалюка Костянтина Вадимовича  в ДНЗ №7 на 50% як 
багатодітну сім’ю.

8). Гр.  Яворську  Юлію  Миколаївну  від  плати  за  харчування  дитини  Яворської 
Маріанни Вікторівни в  ДНЗ №3 на 100%,  як  постраждалу внаслідок аварії на 
ЧАЕС.

9). Гр. Руденко Альону Володимирівну  від плати за харчування дитини Руденка 
Олексія Ярославовича в  ДНЗ №2 на 100% як  постраждалу внаслідок аварії на 
ЧАЕС.

3.2. СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.Педоса  Ростислава  Миколайовича,  інваліда  ІІ  групи,  щодо 
виплати допомоги на лікування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  гр.Педосу  Ростиславу  Миколайовичу,  інваліду  ІІ  групи, 
допомогу на лікування в розмірі 500 грн. Фінансово-економічному відділу здійснити 
виплати згідно даного рішення.

3.3. СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати: 
1).Гр.  Савельєвій  Ніні  Анатоліївні  допомогу на поховання сина Савельєва Павла 

Васильовича  в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
2).Гр. Довбиус Альоні Григорівні допомогу на поховання батька  Галкіна Григорія 

Єпіфановича  в розмірі 500 грн., яка на день смерті ніде не працював.
3).Гр. Кашпрук Світлані Олександрівні допомогу на поховання чоловіка Кашпрука 

Сергія Вікторовича в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде не працював.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

3.4. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виплату допомоги на лікування: 
- Павловському Андрію Анатолійовичу на лікування;
- Антонюк Євгенії Дем’янівні на лікування; 
-  Гребенюку Ігорю Петровичу на лікування. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Поставити на облік  осіб,  яким необхідна матеріальна допомога на 
лікування  Павловського  Андрія  Анатолійовича,  Антонюк  Євгенію  Дем’янівну, 
Гребенюка  Ігоря  Петровича.  Заяви  розглянути  при  наявності  додаткових 
надходжень до міського бюджету.

3.5. СЛУХАЛИ: звернення відділу освіти Барської РДА про надання дозволу ЗОШ І-
ІІІ  ступеню  №4  на  придбання  насосів  для  реконструкції  каналізаційної 
системи  на  суму  12000  грн.  за  рахунок  коштів,  отриманих  від  оренди 
нерухомого майна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  ЗОШ І-ІІІ  ступеню №4 на придбання матеріалів для 
реконструкції  каналізаційної  системи  на  суму  12000  грн.  за  рахунок  коштів, 
отриманих від оренди нерухомого майна.

3.6. СЛУХАЛИ: звернення директора ЗОШ І-ІІІ ступеню №3 про надання дозволу на 
придбання тарілок в кількості  200 шт. на суму 2000 грн. за рахунок коштів, 
отриманих від оренди нерухомого майна.  
ВИРІШИЛИ: Відмовити  у наданні дозволу  ЗОШ І-ІІІ ступеню №3 на придбання 
тарілок в  кількості   200 шт. на суму 2000 грн. за рахунок коштів, отриманих від 
оренди нерухомого майна, враховуючи рішення 29 сесії Барської міської ради 6 
скликання від 28.09.2012р. «Про надання дозволу ЗОШ м. Бар на використання 
коштів,  отриманих  від  оренди  майна»  на  впровадження  енергозберігаючих 
технологій,  а  саме –  закупівлю та  встановлення енергозберігаючих  вікон та 
дверей .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
 

3.7. СЛУХАЛИ: звернення Барської РДА від 05.02.2013р. за №01-38/409,  Барського РВ 
УМВС України у Вінницькій області від 29.01.2013р. за №724 та  від 31.01.2013р. за 
№869  про  виділення  коштів  у  2013  році  на  фінансування  заходів 
профілактики злочинності  та  правопорушень  у  Барському  районі,  а  саме 
придбання 1-2 автомобілів для дільничних інспекторів міліції, систем візуального 
спостереження, модернізація чергової частини, приведення кімнат для затриманих 
та  доставлених  до  чергової  частини  у  відповідності  до  рекомендацій  ЄКПТ, 
відомчих будівельних норм. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у 2013 році на фінансування заходів 
профілактики  злочинності  та  правопорушень  у  Барському  районі,  у  зв’язку  з 
обмеженням  бюджету. Виконавчому  комітету  додатково  вивчити  питання, 
розглянути на наступній сесії.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.8. СЛУХАЛИ:  Про  Порядок  і  норматив  відрахувань  до загального фонду 
міського  бюджету  комунальними  підприємствами,  які  належать  до 
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Бар,  частини 
чистого  прибутку  (доходу)  за  результатами  фінансово-господарської 
діяльності у 2013 році
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду міського 

бюджету  комунальними  підприємствами,  які  належать  до  комунального 
власності  територіальної  громади  міста  Бар,  частини  чистого  прибутку 
(доходу)  за  результатами  фінансово-господарської  діяльності  у  2013  році 
(додається).
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2. Зазначений  платіж  здійснюється  комунальними  підприємствами  за 
результатами консолідованої звітності фінансово-господарської діяльності у 
2012 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської 
діяльності  у  2013  році  у  терміни,  встановлені  для  сплати  податку  на 
прибуток підприємств. 

3. З метою своєчасного та повного надходження платежів до міського бюджету 
рекомендувати  Барській  міжрайонній  державній  податковій  інспекції  при 
здійсненні  документальних  перевірок  комунальних  підприємств,  які 
належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  м.Бар, 
забезпечити включення в переліки питань, що підлягають перевірці, питання 
правильності  визначення  чистого  прибутку  (доходу)  за  результатами 
фінансово-господарської діяльності 2012 року і у 2013 році та своєчасності 
сплати  частини  чистого  прибутку  (доходу)  до  загального  фонду  міського 
бюджету.

3.9. СЛУХАЛИ: Про надання пільги щодо орендної плати за оренду нерухомого 
майна для КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  комунальному  підприємству  «Барське  районне  бюро 
технічної  інвентаризації»  Вінницької  обласної  ради пільгу щодо ставки орендної 
плати за оренду частини нежитлового приміщення комунальної власності в м.Бар 
по  вул.  Пролетарській,  3,  загальною  площею  123,1  кв.м.,  а  саме  –  встановити 
ставку орендної плати  в розмірі 3 грн./м2  в місяць на термін з 01 березня 2013 р. 
по 31травня 2013 р.

3.10. СЛУХАЛИ: Про  прийняття  однокімнатної  квартири  №  31  по  вулиці  Рози 
Люксембург, 30 в м. Бар в  комунальну власність. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).Прийняти однокімнатну квартиру № 30 по вул. Рози Люксембург, буд.31 в місті 

Бар, Вінницької області загальною площею 30,21 кв.м., житловою 15,83 кв.м., що 
придбана Барським УВП УТОС за Державною програмою «Придбання житла для 
інвалідів   по зору,  які  перебувають на  квартирному обліку  на  підприємствах 
Українського товариства сліпих» для працівника підприємства, інваліда ІІ групи 
по  зору  Остапчук  Галини  Павлівни,  1956  р.н.,  в  комунальну  власність 
територіальної громади м.Бар.

2).Передати житлове приміщення, зазначене у п. 1 даного рішення на баланс КП 
«Барське будинкоуправління»  у порядку, встановленому законодавством.

3).Створити комісію з передачі житла у наступному складі:
     Голова комісії – Терлецький А.П. /голова постійної депутатської комісії з питань 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, начальник 
КП «Барське будинкоуправління»/

     Члени комісії:   
        Залевська О.О. /головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»/;
        Кобиль А.П.,/депутат Барської міської ради, директор Барського УВП УТОС/;
        Юрчак М.І. /головний бухгалтер Барського УВП УТОС/;
        Солтус Б.І., юрисконсульт УВП УТОС.
4). Надати  дозвіл  Остапчук  Галині  Павлівні,  1956  р.н.,  на  приватизацію 

однокімнатної  квартири  №  30  по  вул.  Рози  Люксембург,  буд.31  в  місті  Бар, 
Вінницької області загальною площею 30,21 кв.м., житловою 15,83 кв.м.  (склад 
сім’ї 1 чол.).

3.11. СЛУХАЛИ:  звернення  КП  «Бар  –  благоустрій»  про  списання  або 
відчуження  автомобіля  ГАЗ-53  АВ  №41-83  ВН,  1976р.в.,  в  зв’язку  з 
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незадовільним технічним станом.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  згоду  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій» 
Барської  міської  ради на  списання транспортного  засобу  ГАЗ-53  АВ №41-83 ВН, 
1976 р.в., у встановленому законом порядку. 

3.12. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку майна , що підлягає приватизації 
в 2013 році.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2013 році 

наступні об’єкти: 
-  нежитлове  приміщення  «Станція  тепловодопостачання»  в  м.Бар  по 
вул.Соборній, 17 А (група А);
- нежитлове приміщення бойлерної в м.Бар по вул.Соборній, 23 (група А);  
- нежитлове адмінприміщення в м.Бар по вул.Соборній, 24/1 (група А).; 
-  нежитлове   приміщення бойлерної   в  м.Бар на майдані  М.Грушевського,  3 
(група А);
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Машинобудівників, 1(група А);
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Заводській, 3(група А).

2. Комісії з приватизації майна комунальної власності м.Бар вжити усіх необхідних 
заходів з підготовки об’єктів, визначених п. 1 даного рішення, до приватизації.

3. Надати  дозвіл  виконкому  міської  ради  на  виготовлення  експертної  грошової 
оцінки зазначених нежитлових приміщень.

3.13. СЛУХАЛИ: Про прийняття за основу проекту Положення про участь коштів 
населення  у  фінансуванні    реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, 
мережі водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг 
м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Прийняти  за  основу  проект  регуляторного  акту  –  Положення  про 
участь коштів населення у фінансуванні реконструкції  або капітального ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та водовідведення, 
ремонту та реконструкції доріг м. Бар (додаток 1).
Оприлюднити проект регуляторного акту на офіційному веб-сайті міської ради в 
мережі ІНТЕРНЕТ та опублікувати в газеті міської ради «Барчани».

3.14. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  відділ  правового  та 
соціального забезпечення Барської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  Положення  про  відділ  правового  та  соціального 
забезпечення  Барської  міської  ради  згідно  Додатку.   Відділу  правового  та 
соціального забезпечення Барської міської ради при виконанні покладених на 
нього завдань враховувати вимоги даного Положення. 

3.15. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  відділ  архітектури, 
будівництва та земельних відносин Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  Положення  про  відділ  архітектури,  будівництва  та 
земельних  відносин  згідно  Додатку.   Відділу  архітектури,  будівництва  та 
земельних відносин Барської міської ради при виконанні покладених на нього 
завдань враховувати вимоги даного Положення. 
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3.16. СЛУХАЛИ:  звернення  КЗ  «Барський  міський  центр  соціально-психологічної 
реабілітації  дітей  та  молоді  з  функціональними  обмеженнями  «ЕВЕРЕСТ»»  про 
затвердження Комплексної програми реабілітаційної діяльності закладу на 
2013-2018рр.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  Комплексну  програму  реабілітаційної  діяльності  КЗ 
«Барський  міський  центр  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  та  молоді  з 
функціональними обмеженнями «ЕВЕРЕСТ»» на 2013-2018 р.р.. 

Головуючий: По питаннях  постійної  комісії  з  питань  регулювання  земельних 
відносин та охорони навколишнього  природного  середовища  інформує заступник 
голови комісії Щепковський В.М.
Щепковський В.М.  пропонує голосувати списком, щоб провести сесію в межах 
регламенту.

3.17. 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 гр. ---  на земельну ділянку (проект із землеустрою щодо 
відведення  гр.  ---   земельної  ділянки)  площею ---   га  в м.  Бар по вул.  ---  для 
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і 
споруд  (  індивідуального  гаражного  будівництва,  провадження  комерційної 
діяльності). 
2.)Передати гр.---   безкоштовно 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 
(індивідуального гаражного будівництва, провадження комерційної діяльності) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3.)Видати гр. --- свідоцтво про право власності на нерухоме майно/ 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 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських 
будівель і споруд :

1) Гр. Бец Парасковії Варфоломіївні – площею 0,0652 га по вул. Б.Хмельницького, 6;

2) Гр. Ісаковій Світлані Мартинівні  – площею 0,0600 га по вул. Моняка, 35;

3) Гр. Ходаніцькому Анатолію Івановичу – площею 0,0950 га по вул. П.Горбатого, 
22;

4) Гр. Бадіміній Антоніні Василівні  – площею 0,0598 га по вул. М.Туніка, 78;

5) Гр. Шмирку Федору Геннадійовичу  – площею 0,0031 га по вул. М.Кривоноса, 14;

6) Гр. Пізнюру Володимиру Гавриловичу  – площею 0,1294 га по вул. Заводська , 40, 
9



в  т.ч.  0,1000  га  -  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 
господарських  будівель  і  споруд,  0,0294  га  -  для  ведення  особистого 
селянського господарства;

7) Гр. Холяві Миколі Івановичу  – площею 0,0651 га по вул. М.Кривоноса, 14,  в т.ч. 
ділянка №1 – площею 0,0594 га, ділянка №2 – площею 0,0039 га, ділянка №3 – 
площею 0,0018 га;

8) Гр. Борівському Леоніду Йосиповичу  – площею 0,0610 га по вул. М.Туніка , 25,  в 
т.ч. ділянка №1 – площею 0,0523 га, ділянка №2 – площею 0,0087 га;

9) Гр. Григор’євій Алєсі Андріївні, Левицькій Алісі Андріївні – площею 0,1357 га по 
вул.  Зарічна,  42  А,  в  т.ч.  0,1000  га  -  для  будівництва  та  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, 0,0357 га - для ведення 
особистого селянського господарства в спільну сумісну власність;

10
)

Гр.  Козяровському  Анатолію Олексійовичу,  Козяровській  Олені  Миколаївні    – 
площею 0,0458 га по вул.  М.Кривоноса,  62,  кв.4,  в  т.ч.  ділянка №1 -  площею 
0,0400 га та ділянка №2 – площею 0,0058 га в спільну сумісну власність;

11
)

Гр. Руденку Василю Івановичу  – площею 0,1500 га по вул. Червоноармійська в 
приватну власність; 
Вважати такими, що втратили чинність :
- Рішення  15  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  29.11.2011р.  «Про 

затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання 
документів,  що посвідчують право оренди на земельну ділянку  гр.  Руденко 
В.І.»;

- Рішення  21 сесії    6 скликання Барської міської ради від 28.04.2012р. «Про 
розгляд заяви гр.Руденка В.І.». 

12
)

Гр.  Завадському  Леонтію  Францовичу   –  площею  0,1500  га  по  вул. 
Червоноармійська в приватну власність; 
Вважати таким, що втратило  чинність рішення 15 сесії Барської міської ради 6 
скликання  від  29.11.2011р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  складання  документів,  що  посвідчують  право  оренди  на 
земельну ділянку гр. Завадському Л.Ф.».

13
)

Гр. Паладію Олексію Анатолійовичу  – площею 0,0874 га по вул. В.Порика, 28 в 
приватну власність; 
Вважати таким, що втратило  чинність рішення 20 сесії Барської міської ради 6 
скликання  від  20.03.2012р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  складання  документів,  що  посвідчують  право  оренди  на 
земельну ділянку гр. Паладія О.А.».

Головуючий ставить на голосування питання 1-13 пункту 3.17.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

Для індивідуального гаражного будівництва :
14
)

Гр. Мосьондзу Андрію Степановичу   – площею 0,0031 га по вул. Кооперативна, 
20 А, бокс 21; 

15
)

Гр. Ющик Ніні Кіндратівні – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, 
бокс 12;
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16
)

Гр. Вдовиченку Сергію Павловичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, 
ряд Д, бокс 9; 

Головуючий ставить на голосування питання 14-16 пункту 3.17.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

17
)

Проект із землеустрою
Гр.  Свіровському  Олександру  Леонідовичу   –  площею  0,0024  га  по  вул. 
Пролетарська, двір будинку №32 в приватну власність; 
Вважати такими, що втратили чинність :
- Рішення  15  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  29.11.2011р.  «Про 

затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
гр.Свіровському О.Л.»;

- Рішення  33  сесії  6  скликання  Барської  міської  ради  від  21.12.2012р.  «Про 
внесення  змін  в  рішення  43  сесії  Барської  міської  ради  5  скликання  від 
22.11.2009р.  «Про  виготовлення  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення 
земельної ділянки у власність гр.Свіровському О.Л.».

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

18
)

Проект із землеустрою
-Гр. Зеленюку Віктору Івановичу  – площею 0,0024 га по вул. Коцюбинського 19 
А,  бокс 28; 
-Гр.  Слободянюку  Володимиру   Івановичу   –  площею  0,0024  га  по  вул. 
Коцюбинського 19 А,  бокс 21; 
-Гр.  Пустільнику  Олександру  Борисовичу   –  площею  0,0024  га  по  вул. 
Коцюбинського 19 А,  бокс 20;
-Гр. Костик Ользі Дмитрівні  – площею 0,0024 га по вул. Коцюбинського 19 А, 
бокс 29;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

Для ведення особистого селянського господарства
19
)

Гр. Вовку Володимиру Володимировичу – площею 0,0350 га по вул.  Територія 
цукрового заводу, 16 кв.3; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

20
)

Гр.  Мельнику  Анатолію  Дем’яновичу  –  площею  0,1200  га  по  вул. 
Чернишевського,71 (пров.Дорошенка,5);
Вирішили: У зв’язку  з  відсутністю  у  наданій  гр.Мельником  А.Д.  технічній 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
на  земельну  ділянку,  висновків  про  обмеження прав  на  земельну ділянку  та 
наявні земельні сервітути:
1. Скасувати  рішення  47  сесії  Барської  міської  ради  5  скликання  від 

02.03.2010 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів,  що посвідчують право власності  на земельну ділянку 
гр.Мельнику А.Д.».

2. Надати земельній ділянці,  яка надана гр. Мельнику Анатолію Дем’яновичу 
згідно  рішення  Гаївської  сільської  ради  від  20.02.2004р.  за  №82,  поштову 
адресу – м.Бар, вул.Чернишевського, 71.

3. Відмовити  гр. Мельнику Анатолію Демяновичу у затвердженні   технічної 
документації   із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 га по вул. 
Чернишевського,  71  в  м.Бар  для  ведення  особистого  селянського 
господарства.
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4. Повторно розглянути питання про затвердження технічної  документації 
із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право власності 
на  вищевказану  земельну  ділянку  після  надання  висновків  про  обмеження 
прав на земельну ділянку та наявні земельні сервітути .

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

На умовах оренди
21
)

Гр.Надворній  Лідії  Василівні  –  площею  0,0611  га  по  вул.М.Туніка,  48  для 
будівництва та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і 
споруд на 49 років з встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної 
грошової оцінки;
Вирішили:
Враховуючи  рішення  Барського  районного  суду  від  18.10.2012р.  по  справі 
№201/3679/12  та  те,  що  гр.Надворна  Л.В.  скористалась  правом  безкоштовної 
передачі у приватну власність земельної ділянки в м.Бар по вул. Врублевського, 
8 : 
1. Скасувати рішення 24 сесії Барської міської ради 5 скликання від 07.05.2008 р. 

«Про затвердження технічної документації по складанню державного акта на 
право  власності  на  землю  гр.  Івановій  Аллі  Павлівні,  Іванову  Вадиму 
Сергійовичу  ,  що  знаходиться  за  адресою  :  м.Бар,  вул.К.Лібкнехта,  48  та 
внесення часткових змін в рішення 27 сесії 4 скликання Барської міської ради 
від 22 грудня 2005 р.».

2. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  на  земельну  ділянку 
площею  0,0611  га  в  м.  Бар  по  вул.  М.Туніка  (К.Лібкнехта),  48,  якою 
користувались гр.гр. Іванова Алла Павлівна та Іванов Вадим Сергійович. 
3. Надати гр. Надворній Лідії Василівні земельну ділянку площею 0,0611 га 
по вул. М.Туніка, 48 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських  будівель  і  споруд на  умовах  оренди терміном на  49  (сорок 
дев’ять) років за рахунок земель житлової та громадської забудови міста з 
орендною платою в  розмірі  3% від  нормативної  грошової  оцінки земельної 
ділянки.

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.18. 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,  провадження  комерційної 
діяльності)   наступним громадянам:

В приватну власність 
Для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських 
будівель і споруд:

1
)

Гр. Древі Ганні Миколаївні  – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Довбуша, 18;

2
)

Гр.  Лотоцькому Юрію Михайловичу  –  орієнтовною площею 0,0150 га по вул. 
Першотравнева, 4;

3
)

Гр. Поліщук Раїсі Борисівні – орієнтовною площею 0,0300 га по пров. Шевченка, 
3;
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4
)

Гр. Стодолінському Ігорю Івановичу – орієнтовною площею 0,0600 га по пров. 
Шевченка, 4;

5
)

Гр.  Глушку Олександру Антоновичу  –  орієнтовною площею 0,0595  га  по  вул. 
Першотравнева, 41; 

6
)

Гр.  Шмалюк  Євдокії  Миколаївні   –  орієнтовною  площею  0,1000  га  по  вул. 
Грушевського, 46; 

7
)

Гр. Тарнопольському Володимиру Григоровичу  – орієнтовною площею 0,1000 га 
по вул. Грушевського, 68; 

8
)

Гр.  Глінській  Ганні  Олексіївні   –  орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул. 
Чернишевського, 7; 

9
)

Гр.  Веклич  Олені  Афанасіївні   –  орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул. 
Врублевського, 66; 

1
0
)

Гр.  Ярковській  Ларисі  Андріївні   –  орієнтовною  площею  0,0250  га  по  вул. 
Стельмаха, 2, кв.1; 

1
1
)

Гр. Башей – Лучиній Оксані  Іванівні  –  орієнтовною площею 0,0800 га по вул. 
М.Кривоноса, 63;

1
2
)

Гр.  Шерай  Галині  Григорівні   –  орієнтовною  площею  0,0033  га  по  вул. 
Островського, 81 А;;

1
3
)

Гр.гр. Костаку Миколі Юрійовичу, Костак Світлані Володимирівні, Костаку Юрію 
Миколайовичу,  Костаку  Олександру  Миколайовичу   –  орієнтовною  площею 
0,0600 га по вул. 305-Дивизії , 7, кв.2 в спільну сумісну власність; 

1
4
)

Гр. Цимбалу Олегу Володимировичу  – площею 0,0646 га по вул. Моняка, 29 для 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

1
5
)

Гр.  Кудінській  Ірині  Григорівні  –  площею  0,0999  га  по  вул.  Мазура,11  для 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

Головуючий ставить на голосування питання 1-15 пункту 3.18.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

Для індивідуального гаражного будівництва
1
6
)

Гр. Мельнику Володимиру Анатолійовичу -   орієнтовною площею 0,0024 га по 
вул. М.Кривоноса, 60 , ряд Б, бокс 2;  

1
7
)

Гр.  Луцишину  Івану  Васильовичу  -   орієнтовною  площею  0,0029  га  по  вул. 
М.Кривоноса, 60 , бокс 370;  

1
8
)

Гр. Шкамбарному Ігорю Олексійовичу  -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 
Калініна, 5 А, бокс 8;  

1
9

Гр. Огородніку Олександру Даниловичу  -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 
Калініна, 5 А, бокс 9;  
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2
0
)

Гр.  Вакар  Олександрі  Кудратівні   -   орієнтовною  площею  0,0030  га  по  вул. 
Володарського, 22, бокс 1;  

Головуючий ставить на голосування питання 16-20 пункту 3.18.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

На умовах оренди
2
1
)

Гр.Любарському Віктору Федоровичу –  орієнтовною площею 0,0021 га по вул. 
Пролетарська, 30 (двір будинку)  для  обслуговування тимчасового металевого 
гаража;
ВИРІШИЛИ: 
1.Відмовити   гр.  Любарському  Віктору  Федоровичу  у  наданні  дозволу  на 
виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо  складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтовною 
площею  0,0021  га  по  вул.  Пролетарська,  двір  будинку  №30  в  м.Бар  для 
обслуговування тимчасового металевого гаража.

2.Надати  дозвіл  гр.  Любарському  Віктору  Федоровичу   на  виготовлення 
технічної   документації   із   землеустрою   щодо  складання  документів,  що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0021 га 
по  вул.  Пролетарська,  двір  будинку  №30  в  м.Бар  для  обслуговування 
тимчасового  металевого  гаража  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської 
забудови. 
 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2
2
)

Гр.Стадніку Вадиму Володимировичу –  орієнтовною площею 0,0450 га по вул. 
Соборна, 4 для  обслуговування нежитлового приміщення на умовах оренди;
Скасувати рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012р. 
«Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  виготовлення  документації  на  земельну 
ділянку гр.Стадніку В.В.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.19. СЛУХАЛИ: Заяви  громадян  про  виділення  земельних  ділянок  для  будівництва 
житлових будинків та гаражів 
ВИРІШИЛИ: Включити  в  списки  щодо  виділення  земельних  ділянок  наступних 
громадян:
1). Свіровську  Наталію Віленівну   для  будівництва  житлового  будинку  під  № 
722; 
2). Свіровського Олександра Леонідовича - для будівництва житлового будинку 
під № 723;
3). Янішевського Владислава Сергійовича - для будівництва житлового будинку 
під № 724;
4). Соловей Олександра Володимировича - для будівництва житлового будинку 
під № 725;
5). Нарольського Анатолія Івановича - для будівництва житлового будинку під № 
726;
6). Царенка  Володимира  Павловича  –  для  будівництва  житлового  будинку  в 

пільгову чергу під   №54;
7). Ремпович Ніну Миколаївну  – для будівництва гаража під   №316;
8). Залевську Галину Григорівну   – для будівництва гаража під   №317;
9). Бундуки Тетяну Вікторівну – для будівництва гаража під №318.
10).Трохимчука Ігоря Анатолійовича - для будівництва гаража під №319.
11).Соловей Олександра Володимировича - для будівництва гаража під №320;
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12).Нарольську Ольгу Антонівну - для будівництва гаража під №321.
Головуючий ставить на голосування питання 1-12 пункту 3.19.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.20. СЛУХАЛИ: заяву гр. Макєєвої Олени Федорівни про надання дозволу  на виділення 
земельної ділянки в дворі будинку№30 по вул. Пролетарська для індивідуального 
гаражного будівництва. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити  гр.  Макєєвій  Олені  Федорівні  у  наданні  дозволу  на 
виділення земельної ділянки в м.Бар в дворі будинку №30 по вул.Пролетарська для 
будівництва  гаража.  Включити  гр.  Макєєву  Олену  Федорівну  в  списки  щодо 
виділення земельних ділянок  для індивідуального гаражного будівництва – під 
№322.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.21. СЛУХАЛИ: заяву  гр.  Гусак  Ганни  Федорівни  про  поновлення  договору  оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0053  га  по  вул.Р.Люксембург,  11  в  м.Бар  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  магазину  «Надежда»)  та 
надання  дозволу  на  надання  в  суборенду  іншій  особі  частини  даної  земельної 
ділянки для проведення торгівлі. 
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Гусак Ганні Федорівні договір оренди земельної ділянки 
площею  0,0053  га  по  вул.Р.  Люксембург,  11  в  м.Бар  терміном  на  3  (три)  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  магазину  «Надежда»)  з 
орендною  платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. Відмовити гр.Гусак Г.Ф. у наданні згоди на передачу в суборенду частини 
даної земельної ділянки для проведення торгівельної діяльності. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.22. Слухали: заяву гр. Тимчишиної Галини Василівни про поновлення договору оренди 
земельної  ділянки  площею 0,0022  га  по  вул.  Соборна ,  28  Б  для  провадження 
комерційної діяльності - обслуговування магазину. 
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Тимчишиній Галині Василівні договір оренди земельної 
ділянки площею 0,0022 га в м. Бар по вул. Соборна, 28 Б терміном на 3 (три) роки 
для провадження комерційної  діяльності  (обслуговування магазину)  з  орендною 
платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.23. Слухали: заяву  СФГ  «Садівник»  про  поновлення  договору  оренди  земельних 
ділянок площею 0,0068 га та 0,3974 га по вул. Марата,1/38 для виробничих потреб. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Поновити  СФГ  «Садівник»  договір  оренди  на  земельні  ділянки   по  вул. 
Марата,1/38 в м.Бар терміном на 3 (три) роки:  площею 0,0068 га для виробничих 
потреб, площею 0,3974 га для провадження комерційної діяльності. 
2.  Встановити  орендну  плату  за  користування  земельними  ділянками:  площею 
0,0068 га для виробничих потреб в розмірі  3% від нормативної грошової  оцінки 
земельної ділянки, площею 0,3974 га для провадження комерційної діяльності в 
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.24. Слухали: заяву гр. Омельчук Тамари Іванівни про продовження договору оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0027  га  по  вул.  Р.Люксембург  для  провадження 
комерційної діяльності - обслуговування тимчасової споруди. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Омельчук Тамарі Іванівні  договір оренди земельної 
ділянки площею 0,0027 га в м. Бар по вул. Р.Люксембург  терміном на 3 роки для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди)  з 
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орендною   платою  в  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.25. Слухали: заяву гр. Чернелівського Сергія Валерійовича про продовження договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0038  га  по  вул.  Пролетарська,  17  Г  для 
провадження комерційної діяльності - обслуговування тимчасової споруди. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0038 га в м. Бар по вул. Пролетарська, 17 Г терміном 
на  3  (три)  роки  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди) з орендною  платою в розмірі 12% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.26. Слухали: заяву гр. Чернелівського Сергія Валерійовича про продовження договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0039  га  по  вул.  Пролетарська  для 
провадження комерційної діяльності - обслуговування тимчасової споруди. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0039 га в м. Бар по вул. Пролетарська терміном на 3 
(три)  роки для  провадження комерційної  діяльності  (обслуговування тимчасової 
споруди)  з  орендною   платою  в  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.27. Слухали: Заяву гр.  Мостового Руслана Степановича про скасування рішення 35 
сесії Барської міської ради 6 скликання від 18.01.2013 р. «Про надання дозволу на 
відчуження земельної  ділянки гр.Мостовому Р.С.» 
ВИРІШИЛИ: Скасувати  рішення 35 сесії  Барської  міської  ради 6 скликання від 
18.01.2013  р.  «Про  надання  дозволу  на  відчуження  земельної  ділянки 
гр.Мостовому Р.С.»
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.28. Слухали: Про внесення змін до рішень 32 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від  30.11.2012  р.  «Про  затвердження  проекту  із  землеустрою щодо  відведення 
земельних  ділянок  по  вул.  Коцюбинського  ,19  А  групі  громадян»  та   35  сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 18.01.2013р. «Про затвердження проекту із 
землеустрою  в  частині  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Кирилюк  Л.О.» 
стосовно поштових адрес.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішень 32 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
30.11.2012  р.  «Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення 
земельних  ділянок  по  вул.  Коцюбинського  ,19  А  групі  громадян»,  та   35  сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 18.01.2013р. «Про затвердження проекту із 
землеустрою  в  частині  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.Кирилюк  Л.О.» 
стосовно поштових адрес, а саме:
слова «пров.Коцюбинського» замінити на слова «вул .Коцюбинського», «бокс №1» 
замінити на «бокс 24», «бокс №2» замінити на «бокс 23», «бокс №4» замінити на 
«бокс 22», «бокс №3» замінити «бокс 25».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.29. Слухали: Про внесення змін до рішення 55 сесії Барської міської ради 5 скликання 
від  17.08.2010  р.  «Про  затвердження  проекту  із  землеустрою щодо  відведення 
земельної ділянки у постійне користування для будівництва громадського туалету 
Барському  комбінату  комунальних  підприємств»,  а  саме  слова  «Барському 
комбінату  комунальних  підприємств»  замінити  словами  «Барській  міській  раді», 
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слова «по вул.Соборній» словами «на майдані Святого Миколая, 4 А» .
ВИРІШИЛИ:
1. Скасувати рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012р. 
«Про  внесення  змін  до  рішення  55  сесії  Барської  міської  ради  5  скликання  від 
17.08.2010  р.  «Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення 
земельної ділянки у постійне користування для будівництва громадського туалету 
Барському комбінату комунальних підприємств».
2.Внести зміни до рішення 55 сесії Барської міської ради 5 скликання від 17.08.2010 
р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у  постійне  користування  для  будівництва  громадського  туалету  Барському 
комбінату  комунальних  підприємств»,  а  саме  слова  «Барському  комбінату 
комунальних підприємств»  замінити  словами «Барській  міській  раді»,  слова «по 
вул.Соборній» словами «на майдані Святого Миколая, 4 А».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.30. Слухали: Заяву  гр.  Ляховського  Віктора  Григоровича  про  внесення  змін  до 
Рішення  24  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  27.06.2012  р.  «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право сумісної власності на земельну ділянку гр. Ляховського В.Г. 
та  Ляховського  М.Г.»  та  надання  йому  земельної  ділянку  в  приватну 
власність( замість спільної сумісної власності ).    
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 27.06.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання  документів,  що  посвідчують  право  сумісної  власності  на  земельну 
ділянку  гр.  Ляховського  В.Г.  та  Ляховського  М.Г.»,  а  саме  виключити  у  всіх 
відмінках слова «та Ляховського Михайла Григоровича»,  «та Ляховському М.Г.», 
«спільну сумісну», «сумісної» .    
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.31. СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.гр.Охріменка  Валентина  Івановича,  Охріменко  Олени 
Миколаївни  про  внесення  змін  до  Рішення  14  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 14.10.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну 
ділянку»  гр.  Охріменку  Валентину  Івановичу  та  надання  земельної  ділянки  в 
спільну сумісну власність гр.гр.Охріменку Валентину Івановичу та Охріменко Олені 
Миколаївні.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 14 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 14.10.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» 
гр.  Охріменку  Валентину  Івановичу,  а  саме  після  слів  «гр.Охріменку  Валентину 
Івановичу»  добавити  слова  «та  гр.Охріменко  Олені  Миколаївні»,  слова  «право 
власності» замінити словами «право спільної сумісної власності».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.32. СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.гр.  Ткаченка  Віталія  Григоровича,  Ткаченка  Валерія 
Григоровича  про  внесення  змін  до  Рішення  29  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  28.09.2012  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільної сумісної 
власності на земельну ділянку гр.гр. Ткаченка В.Г., Ткаченка В.Г.», а саме слова 
«спільної сумісної власності» замінити на слова «спільної часткової власності». 

ВИРІШИЛИ: відмовити, земельна ділянка даних громадян не підлягає під ст.87 
Земельного Кодексу України. Залишити Рішення 29 сесії  Барської міської ради 6 
скликання  від  28.09.2012  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільної сумісної 
власності на земельну ділянку гр.гр. Ткаченка В.Г., Ткаченка В.Г.» в силі. 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.33. СЛУХАЛИ:  заяву  гр.Кухарчука  Леонтія  Миколайовича  про  внесення  змін  до 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів  ,  що 
посвідчують  право  оренди  на  земельну  ділянку  по  вул.  Соборна,  20  А,  а  саме 
площу «0,0016 га» замінити на «0,0019 га». 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кухарчуку Леонтію Миколайовичу на внесення змін 
до  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів  ,  що 
посвідчують  право  оренди  на  земельну  ділянку  по  вул.  Соборна,  20  А,  а  саме 
площу «0,0016 га» замінити на «0,0019 га».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.34. СЛУХАЛИ:  Звернення  директора  Барського  автомобільно-дорожнього  технікуму 
НТУ Кібітлевського Й.Е. про внесення змін до Рішення 27 сесії Барської міської ради 
6  скликання від  09.08.2012 р.  «Про внесення змін  до рішення 26 сесії  Барської 
міської ради 6 скликання від 30.07.2012 р. «Про надання дозволу на проведення 
благоустрою  території  Барського  автодорожнього  технікуму  НТУ»»  та  надання 
дозволу  на  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо  будівництва 
добудови  до  їдальні  з  продажу  продовольчої  групи  товарів  та  влаштування 
літнього майданчика. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Рішення  27  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  09.08.2012  р.  «Про 

внесення  змін  до  рішення  26  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
30.07.2012  р.  «Про  надання  дозволу  на  проведення  благоустрою  території 
Барського автодорожнього технікуму НТУ»» скасувати.

2. Внести  зміни  до   рішення  26  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
30.07.2012  р.  «Про  надання  дозволу  на  проведення  благоустрою  території 
Барського автодорожнього технікуму НТУ»,  а саме  п.1 викласти в наступній 
редакції:  «1.  Надати дозвіл  Барському  автомобільно  -  дорожньому  технікуму 
національного           транспортного університету на збір вихідних даних та 
виготовлення проектно-кошторисної документації щодо  проведення добудови 
до  їдальні  розміром  5,0  х  2,5  м  з  облаштуванням  літнього  майданчика  по 
вул.Пролетарська, 9 в м.Бар Вінницької області». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3.35. СЛУХАЛИ: Заяву гр.Маршука Олексія Михайловича про внесення змін до Рішення 

14 сесії Барської міської ради 6 скликання від 14.10.2011 р. «Про внесення змін в 
рішення  сесії»  та  встановити  орендну  ставку  в  розмірі  3  %  від  нормативної 
грошової оцінки.
ВИРІШИЛИ: 
1. Рішення 14 сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  14.10.2011р.  «Про 

внесення змін в рішення сесії» викласти в новій редакції:
«1.  Внести  зміни  в  рішення  32  сесії  Барської  міської  ради  5  скликання  від 

21.01.2009р.  «Про  виконання  ухвали  Барського  районного  суду  від 
01.12.2008р.»,  а  саме  в  п.6:  замість  «для  Маршука  О.М.  у  розмірі  12%  від 
нормативної  грошової  оцінки»  вказати  «для Маршука О.М.  у  розмірі  3% від 
нормативної грошової оцінки».

2.Внести  зміни  в  рішення  11  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
10.06.2011р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. 
Маршуку О.М.», а саме п.3 викласти в наступній редакції «п.3 Ставку орендної 
плати встановити в розмірі 3% для всієї земельної ділянки».

2. Скасувати рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012р. 
«Про внесення змін до рішення 24 сесії  Барської міської ради 6 скликання від 
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27.06.2012р. «Про виготовлення грошової оцінки земельної ділянки» гр.Маршуку 
О.М. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3.36. Слухали: Про  скасування  рішення  12  сесії  Барської  міської  ради  6 

скликання від 13.07.2011 р. «Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки»  зі  змінами  щодо  земельної  ділянки  площею  97,0  кв.м  по 
вул.Калініна, 2 гр.Козловському Віктору Борисовичу.

ВИСТУПИЛИ:
ФОП Козловський В.Б.:  Я не встиг виготовити документацію, так як відбулася 
зміна  площі.  Моя  заява  загубилась  в  Держкомземі,  і  це  вплинуло  на  термін 
виготовлення техдокументації.
Депутат  Щепковський  В.М.  запропонував  ФОП  Козловському  В.Б.  сплатити 
орендну плату за земельну ділянку, починаючи з 2011 року, до наступної сесії.
Головуючий  запропонував дане питання зняти з розгляду. У разі несплати всіх 
коштів, питання розглянути повторно на наступній сесії.. 
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду. У разі несплати ФОП Козловським В.Б. 
всіх  коштів  за  оренду  земельної  ділянки,  починаючи  з  2011  року,  питання 
розглянути повторно на наступній сесії.
Голосували: за – одноголосно. 

3.37. Слухали: Протест Вінницького міжрайонного природоохоронного прокурора 
від  17.05.2012р.  за  №  61-469  вих.12  на  рішення  31  сесії  4  скликання  від 
23.03.2006р.  «Про  затвердження  матеріалів  попереднього  погодження 
гр.Чорномазову Г.А.» та  лист  Державного  управління  охорони навколишнього 
природного середовища у Вінницькій області від 24.07.2012р. за №3681/02-01-14 
про скасування висновку Держуправління №09/260 від 23 лютого 2009 року.
ВИРІШИЛИ: 
1.Задовольнити протест Вінницького міжрайонного природоохоронного прокурора 
від  17.05.2012р.  за  №  61-469  вих.12  на  рішення  31  сесії  4  скликання  від 
23.03.2006р.  «Про  затвердження  матеріалів  попереднього  погодження  гр. 
Чорномазову Г.А.».
2.Внести  зміни  до  рішення  31  сесії  Барської  міської  ради  4  скликання  від 
23.03.2006р.  «Про  затвердження  матеріалів  попереднього  погодження  гр. 
Чорномазову Г.А.»,  а саме п.2 викласти в наступній редакції  «Надати дозвіл гр. 
Черномазову  Григорію  Анатолійовичу  на  виготовлення  проекту  відведення 
земельної ділянки площею 0,10 га в м.Бар по вул. Плотинна для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і  споруд з об’єктом 
громадського харчування» .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.38. Слухали: Про скасування статусу території природно-заповідного фонду.
ВИРІШИЛИ: Звернутися  до  Державного  управління  охорони  навколишнього 
природного  середовища  у  Вінницькій  області  з  клопотанням  про  скасування 
статусу території природно-заповідного фонду відносно гідрологічного заказника 
місцевого значення «Барський» (створений у відповідності з рішенням 11 сесії  6 
скликання Вінницької обласної ради від 27.04.2012 р. № 334).
Голосували: за – «18», проти- «1», утрималось-«0». Рішення додається.

3.39. Слухали: Про затвердження переліку  земельних ділянок,  що підлягають 
передачі в оренду за результатами аукціону. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік  земельних  ділянок,  що підлягають  передачі  в 
оренду за результатами аукціону:
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Ділянка  №  1  орієнтовною  площею  4  га  для  риборозведення  та  вирощування 
товарної  риби  на  території  Барської  міської  ради  в  урочищі  Котова,  земельна 
ділянка водного фонду для ведення рибогосподарських потреб.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо  складання документів, що посвідчують право оренди 
на земельну ділянку водного фонду.  
ВИРІШИЛИ: 
1.Надати  виконавчому  комітету  Барської  міської  ради  дозвіл  на  укладення  з 
державним підприємством «Вінницький науково-дослідний та проектний  інститут 
землеустрою»  договору  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку 
водного  фонду  орієнтовною площею 4  га  для  риборозведення  та  вирощування 
товарної риби на території Барської міської ради в урочищі Котова.

2. 2. Розроблену технічну документацію погодити в установленому порядку і подати 
на затвердження сесії міської ради. 
Голосували: за – «18», проти- «1», утрималось-«0». Рішення додається.

3.41. Головуючий  пропонує розглянути заяву СТ «Барчанка» про надання дозволу на 
виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо  складання 
документів,  що  посвідчують  право  оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною 
площею 0,2000 га в м. Бар по вул. Червоноармійська,15  з подальшим викупом. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Розглянути  заяву  СП  «Барчанка»  про  надання  дозволу  на 
виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо  складання 
документів,  що  посвідчують  право  оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною 
площею 0,2000 га в м. Бар по вул. Червоноармійська,15  з подальшим викупом.

СЛУХАЛИ: 
Депутат  Щепковський  В.М.  зачитав заяву  СТ  «Барчанка»  про  надання 
дозволу на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо 
складання  документів,  що  посвідчують  право  оренди  на  земельну  ділянку 
орієнтовною площею 0,2000 га в м. Бар по вул. Червоноармійська,15  з подальшим 
викупом. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Споживчому товариству «Барчанка» на виготовлення 
технічної   документації   із   землеустрою   щодо  складання  документів,  що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га в м. 
Бар  по  вул.  Червоноармійська,15   для  обслуговування  нерухомого  майна   за 
рахунок земель житлової та громадської забудови з подальшим викупом. 

СЛУХАЛИ: 
Депутат  міської  ради  Телятніков  С.Ю.  проінформував  з  питання  «Про 
призначення комісії для списання основних засобів, а саме теплообмінника 
по вул.Нахімова»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1.Призначити комісію для списання основних засобів,  а саме теплообмінника по 
вул.Нахімова, у наступному складі:

Голова  комісії  Терлецький  А.П.,  голова  постійної  депутатської  комісії  міської 
ради  з  питань  архітектури,  будівництва  та  житлово-комунального 
господарства.
Члени комісії:   Гвоздяр Ю.В., заступник міського голови;

20



                              Телятніков С.Ю., директор КПТМ «Бартеплокомуненерго», 
депутат міської ради; 

       Хіміч М.О., директор КП «Баркомунтепло» Барської міської ради;
       Левицький С.М., депутат міської ради.

2. Акт списання основних засобів надати на затвердження на наступну сесію 
Барської міської ради.

СЛУХАЛИ: 
Депутат  міської  ради  Терлецький  А.П.  проінформував  з  питання  «Про 
порушення  клопотання  щодо  відзначення  державною  нагородою 
начальника Барського  КВУ  ВКГ  «Барводоканал»  Сабайдаша В.І., а саме - 
присвоєння  почесного  звання  «Заслужений  працівник  сфери  послуг 
України»».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Порушити  клопотання  перед  Вінницькою  облдержадміністрацією 
щодо представлення до відзначення державною нагородою начальника Барського 
КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаша Володимира Івановича, а саме – присвоєння 
йому почесного звання «Заслужений працівник сфери послуг України»» .

Різне
Депутат  Савосіна  С.Ю.:  Біля  магазину  «Місто»  по  вул.  Соборна  знаходиться 
автомобільний базар,  ні  пройти, ні  проїхати.  Прошу розглянути на виконкомі та 
визначити місце. Також прошу розглянути питання щодо бродячих собак, так як їх 
дуже багато на вулицях міста. 
ФОП Розбийголова Р.А.: Хочу зауважити, що ви чудно працюєте. Я є депутатом 
Войнашівської сільської ради. В мене є питання, в чім я завинив?
Головуючий: Руслан Антонович, ви виступаєте перед депутатами міської ради, а 
не проводите їх допит, будьте коректні.
ФОП Розбийголова Р.А.: Я знаю, що є рішення сесії про мораторій на рекламні 
щити.  Перед  виборами   голова  РДА  визвав  мене  і  Бондарчука,  і  дав  вказівку 
розмістити на рекламних щитах передвиборну агітацію Партії регіонів.
Депутат Цицюрський Л.Л.: Безкоштовно чи за гроші?
ФОП Розбийголова Р.А.: За гроші. Голова РДА при нас зателефонував міському 
голові, і ми подали документи. В мене  є   рішення   на   розміщення білборду ще за 
каденції Телеги Ю.Д.
Депутат  Щепковський  В.М.: Чому  ви  його  не  виконали  та   не  встановили 
білборд?
ФОП Розбийголова Р.А.: Я два роки судився по базару. Ми подали в міську раду 
всі документи, але отримали лише тимчасове рішення – на 1,5 місяці. 
Головуючий: На період виборчої компанії.
 ФОП Розбийголова Р.А.:  Я потратив на встановлення щита 11 тис.грн.,  а за 
рекламу  мені  заплатили  лише 300  грн.  Я  сказав  Кальману  О.В.,  що  тимчасово 
ставити не буду. Голова РДА запевнив мене, що вирішить питання, так як вже є 
реклама з Вінниці. Після виборів мені надали рішення виконкому щодо демонтажу 
білборду. Прошу вникнути в цю ситуацію та внести зміни в рішення. 
Головуючий:  Виконком  двічі  розглядав  дане  питання,  але  одноголосно  було 
прийнято рішення щодо демонтажу білборду.
Депутат Мандрика М.І.:  Руслане Антоновичу,  чи не вивчали ви питання щодо 
встановлення іншого типу реклами, зокрема світлової чи такої як в БАДТ.
Головуючий запропонував  сумісно  з  комісією  архітектури,  будівництва  та 
житлово-  комунального господарства вивчити дане питання,  прийняти рішення, 
обговорити на наступній сесії.
Депутат Кондратюк І.М.: Не розумію, що за звинувачення Розбийголови Р.А.: « Чи 
я гірший?».
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Депутат Терлецький А.П.:  Я проти масового встановлення білбордів у місті. На 
мою думку їх забагато. Ми повинні враховувати насамперед інтереси громади, а 
потім підприємця.
Депутат Хода Є.Г.  пропонує винести питання на засідання комісії  архітектури, 
будівництва  та  житлово-  комунального  господарства,  вивчити  дане  питання, 
прийняти рішення, обговорити на наступній сесії.

Головуючий повідомив,  що  порядок  денний  36  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 36 сесії міської ради від 28.02.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 36 сесії міської ради 6 скликання від 28.02.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
Г.В.Педос
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                                                               Україна
Барська міська рада

     Барського району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                   
36 сесія                  6 скликання                                            28 лютого 2013 р.

«Про прийняття за основу проекту Положення
про участь коштів населення у фінансуванні   
реконструкції або капітального ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, 
мережі водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

0.1.1.1
0.1.1.2 З метою  забезпечення  збереження  та  належного  утримання  житлових 

будинків, які знаходяться на балансі КП „Барське будинкоуправління”, доріг, які знаходяться 
на балансі КП „Бар-благоустрій”, мереж водопостачання та водовідведення, яка знаходяться 
на  балансі   КП  „Барводоканал”,  та  відповідно  до  Законів України  „Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  „Про  благоустрій  населених  пунктів”,  „Про  приватизацію 
державного  житлового  фонду”,  «Про  засади  державної  регуляторної  політики»,  Наказу 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. 
№154 „Про затвердження  Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 
населених пунктів”, Барська міська рада вирішила:

2. Прийняти  за  основу  проект  регуляторного  акту  –  Положення  про  участь  коштів 
населення у фінансуванні реконструкції  або капітального ремонту багатоквартирних 
житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та  водовідведення, ремонту  та 
реконструкції доріг м. Бар (додаток 1).

3. Оприлюднити  проект  регуляторного  акту  на  офіційному  веб-сайті  міської  ради  в 
мережі ІНТЕРНЕТ та опублікувати в газеті міської ради «Барчани».

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Терлецького А.П.

Секретар міської ради                                                                                        Кальман О.В.

Кер.справами Л.Г. Логінова   __________
Нач.відділу АБЗВ Н.І.Зубкова__________

0.1.1.3
0.1.1.4

24

                                                            



0.1.1.5
0.1.1.6

0.1.1.7 Додаток 1
до рішення 36 сесії Барської 
міської ради 6 скликання
від 28 лютого 2013 р.

Положення (проект)
про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції або капітального ремонту 

багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

1. Загальні положення

- Це  Положення  розроблене  на  основі  Законів України  „Про  місцеве 
самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про приватизацію 
державного  житлового  фонду”,  Наказу  Державного  комітету  України  з  питань 
житлово-комунального  господарства  від  23.09.2003  р.  №154  „Про  затвердження 
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою  населених пунктів”.

- Положення  розроблено  з  метою  забезпечення  збереження  та  належного 
утримання  житлових  будинків,  які  знаходяться  на  балансі  КП  „Барське 
будинкоуправління”,  доріг,  які  знаходяться  на  балансі  КП „Бар-благоустрій”,  мереж 
водопостачання та водовідведення, яка знаходяться на балансі  КП „Барводоканал”.

- У цьому Положенні терміни вживаються у наступному значенні:
1.3.1.  Балансоутримувач  будинку,   споруди,   інженерно-транспортних  комунікацій,  доріг 

(далі - балансоутримувач) - власник або юридична  особа (крім ОСББ), на балансі якого 
перебуває  відповідне  майно,   а  також  веде  бухгалтерську,  статистичну  та  іншу 
передбачену  законодавством  звітність,  здійснює  розрахунки  щодо  потреби  коштів, 
необхідних  для  своєчасного  проведення  капітального  і  поточного  ремонтів  та 
утримання майна, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність 
за  його експлуатацію  згідно з законом. 

v. Дольова  участь  –  внесення  населенням  (вуличним,  будинковим  комітетом),  власниками 
(орендарями)  нежитлових  приміщень  визначеної  суми  коштів  на  співфінансування 
реконструкції  або  капітального  ремонту  багатоквартирних  будинків,  мережі 
водопостачання та водовідведення, капітального або поточного ремонту доріг.

vi. Всі  інші  терміни  вживаються  відповідно  до  чинного  законодавства 
України.

1.4.    Титульні списки формуються до 01 листопада 2012 року, що передує плановому року.
1.4.1. Для  включення  до  титульних  списків  реконструкції  або  капітального  ремонту 

багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та водовідведення 
балансоутримувач  подає  до  міської  ради  клопотання  про  необхідність  проведення 
відповідних робіт.
До клопотання додаються наступні документи:

5. копія  дефектного  акту,  складеного  представниками  балансоутримувача  спільно  з 
головою вуличного  (будинкового)  комітету,  представником  головного  розпорядника 
бюджетних коштів та  представником відділу архітектури,  будівництва та земельних 
відносин міської ради;

6. при  наявності  до  дефектного  акту  додаються  копії  приписів  органів  державного 
будівельного  нагляду,  управління  архітектури  та  містобудування,  санітарно-
епідеміологічних служб та інших органів;
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7. кошторисний розрахунок вартості проведення ремонтних робіт;
8. рішення зборів вуличного (або будинкового) комітету щодо необхідності проведення 

ремонтних робіт та про згоду на співфінансування проведення робіт;
9. довідка балансоутримувача довільної форми про перебування об’єкту на балансі.

1.5. Включення  об’єктів  до  відповідних  титульних  списків  на  реконструкцію  або  ремонт 
здійснюється  головним  розпорядником  бюджетних  коштів на  підставі  клопотання 
балансоутримувача.

1.6.  Головний  розпорядник  бюджетних  коштів подає  титульні  списки  на  погодження 
постійній  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  соціально-економічного  розвитку, 
бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

1.7. Головний  розпорядник  бюджетних  коштів  затверджує  титульні  списки,  у  разі  їх 
погодження  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  соціально-економічного 
розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій  та  включає  об’єкти  до  відповідних 
програм на наступний фінансовий рік.

1.8. Розмір  фінансування  з  міського  бюджету  реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та водовідведення 
визначається  на  підставі  проектно-кошторисної  документації,  виготовленої  та 
затвердженої  в  установленому  законодавством  порядку  з  урахуванням  участі 
населення.

1.9.  Першочерговість надання фінансування визначається на конкурсній основі комісією в 
складі  згідно  з  додатком  1.  Основним  критерієм  відбору   об’єкту  є  максимальний 
розмір  коштів  вуличного  (або  будинкового)  комітету,  що  будуть  залучені  в 
співфінансуванні цих робіт.

2. Участь коштів населення  у фінансуванні реконструкції або капітального 
ремонту багатоквартирних житлових будинків

1. Дольова  участь  населення  у  фінансуванні  реконструкції  або  капітального 
ремонту  багатоквартирних  житлових  будинків  визначається  у  відсотках  від  загальної 
кошторисної вартості робіт, залежно від виду робіт, та становить не менше: 
10. капітальний ремонт даху та фундамента – 30%;
11. капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі 
водопостачання та водовідведення – 30%;
12. капітальний ремонт ліфтів – 50%;
13. капітальний ремонт віконних та дверних блоків – 
50%;
14. капітальний  ремонт  інших  конструктивних 
елементів – 60%.
2. При  умові  виділення  бюджетних  коштів  на  співфінансування  з  міського 
бюджету на реконструкцію або капітальний ремонт будинку та затвердження кошторису, 
КП  „Барске  будинкоуправління”  укладає  договір  на  виконання  підрядних  робіт  з 
урахуванням вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” №2289-VI 
від 01.06.2010 р. 
3. Кошти власників квартир (квартиронаймачів) - фізичних осіб спрямовуються до 
цільового фонду,  створеного у складі  спеціального фонду міського бюджету,  згідно  з 
укладеним з  виконкомом  міської  ради  договором,  із  зазначенням  в  платіжному 
дорученні назви об’єкта, на який спрямовуються кошти.

4) Участь коштів населення  у фінансуванні реконструкції або ремонту доріг

5. Дольова участь населення у фінансуванні робіт  з реконструкції,  капітального 
та поточного ремонту доріг визначається, виходячи із загальної кошторисної вартості 
робіт, залежно від виду робіт, за спільним рішенням вуличного (будинкового) комітетів 
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та  постійної  депутатської  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
6.   При  умові  виділення  бюджетних  коштів  на  співфінансування  для 
реконструкції  або ремонту дороги та затвердження кошторису, КП „Бар-благоустрій” 
виконує роботи власними силами або укладає договір на виконання підрядних робіт з 
урахуванням норм  Закону України „Про здійснення державних закупівель” №2289-VI 
від 01.06.2010 р. 
7. Кошти  мешканців  вулиці  (провулка),  власників  нежитлових  приміщень 
спрямовуються до цільового фонду,  створеного у складі спеціального фонду міського 
бюджету, згідно з укладеним з виконкомом міської ради договором,  із зазначенням  в 
платіжному дорученні назви об’єкта, на який спрямовуються кошти.

8) Участь коштів населення  у фінансуванні робіт з
реконструкції або ремонту мереж водопостачання та водовідведення

9.  Дольова участь населення у фінансуванні робіт з реконструкції та капітального 
ремонту мереж водопостачання та водовідведення визначається, виходячи із загальної 
кошторисної вартості робіт, за спільним рішенням вуличного (будинкового) комітетів 
та  постійної  депутатської  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
10.   При умові виділення з міського бюджету коштів на співфінансування робіт з 
реконструкції  або капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення та 
затвердження  відповідного  кошторису,  Барське  КВУ ВКГ „Барводоканал”   виконує 
роботи  власними  силами  або  укладає  договір  на  виконання  підрядних  робіт  з 
урахуванням вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” №2289-VI 
від 01.06.2010 р. 

11) Заключні положення
12. Спори, які виникають між власниками квартир (квартиронаймачами), будівель 
та споруд, балансоутримувачем  (замовником) та підрядною організацією вирішуються 
в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар міської ради                                               О. В. Кальман
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Додаток 1 до 
Положення про участь коштів населення у 
фінансуванні реконструкції або 
капітального ремонту багатоквартирних 
житлових будинків, мережі 
водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

СКЛАД

комісії по розгляду питань щодо першочерговості надання фінансування реконструкції або 
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та 

водовідведення м. Бар

15. голова комісії - заступник міського голови;
16. голова  постійної  депутатської  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій;
17. голова постійної депутатської комісію з питань архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства;
18. начальник відділу архітектури, будівництва та земельних відносин міської ради;
19. начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер міської ради.

Секретар міської ради                                               О. В. Кальман
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Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барської міської ради
«Про  затвердження  Положення  про  участь  коштів  населення  у  фінансуванні 
реконструкції або капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, мережі 
водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг м. Бар» 

 Відділом  архітектури,  будівництва  та  земельних  відносин  Барської  міської  ради 
розроблено проект Положення про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції 
або капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та 
водовідведення, ремонту та реконструкції доріг м. Бар.

Даний  проект  підготовлено  з  метою  забезпечення  збереження  та  належного 
утримання  житлових  будинків,  доріг,  мереж  водопостачання  та  водовідведення,  які 
знаходяться  на  балансі  комунальних  підприємств  міської  ради  як  об'єктів  суспільного 
використання. 

Заходи з реконструкції або капітального ремонту зазначених вище об’єктів вимагають 
комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням їх технічного стану та 
подальшим оновленням. 

Коштів  міського  бюджету  недостатньо  для  своєчасного  та  в  повному  обсязі 
здійснення заходів з реконструкції або капітального ремонту об’єктів. Співучасть населення 
у фінансуванні таких робіт на території  міста дасть можливість розподілити та своєчасно 
спрямувати кошти бюджету міста на вирішення актуальних проблем. 

Прийняття порядку участі коштів населення у фінансуванні робіт з реконструкції або 
капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та 
водовідведення,  ремонту та  реконструкції  доріг  м.  Бар дозволить  залучити  до вирішення 
актуальних  питань  міста  додаткові  кошти,  пришвидшить  виконання  відповідних  робіт  з 
реконструкції  або  капітального  ремонту  об’єктів  комунальної  власності  територіальної 
громади  міста,  дозволить  акумулювати  додаткові  фінансові  ресурси  бюджету  міста  для 
розв'язання інших невідкладних питань соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Вирішення  всіх  вищезазначених  проблем  можливе  лише  за  рахунок  прийняття 
зазначеного рішення.

 Перелік суб'єктів, на яких проблема має негативний вплив: 
 - фізичні та юридичні особи, які потерпають від аварій зношених конструкцій житлового 
фонду, водопровідної та каналізаційної мереж, незадовільного стану доріг;
 - водії транспортних засобів через незадовільний стан доріг міста;
 -  інвестори, які незадоволені станом інфраструктури міста;
 - суб'єкти господарювання, які виконують ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти і 
не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті міста. 

Впровадження  запропонованого  рішення  буде  сприяти  додатковим  надходженням 
коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб до раціонального та 
ефективного  використання  об'єктів  інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури 
міста. 
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 Метою цього,  регулювання  є  визначення  механізму  надходжень  та  використання 
залучених  коштів  фізичних  і  юридичних осіб для здійснення  заходів  з  реконструкції  або 
капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та 
водовідведення,  ремонту  та  реконструкції  доріг  м.  Бар.  Реалізація  мети  передбачає 
встановлення наступних цілей : 
 - визначення методики розрахунку участі населення у здійсненні заходів; 
-  сприяння   швидким   темпам  розвитку   інженерно-транспортної  та  соціальної 
інфраструктури міста; 
 -  забезпечення благоустрою міста на належному рівні; 
 -  залучення інвесторів в економіку міста. 

 Виходячи  із  чинного  законодавства  України  альтернативного  підходу,  ніж 
нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів населення 
для  здійснення  заходів  з  реконструкції  або  капітального  ремонту  багатоквартирних 
житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та  водовідведення,  ремонту  та  реконструкції 
доріг м. Бар не існує.

Механізмом досягнення цілей регулювання є: 
 - введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та 
юридичних  осіб  для  здійснення  заходів  з  реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та водовідведення, ремонту 
та реконструкції доріг м. Бар; 
 - делегування   структурним   підрозділам   міської   ради та комунальним підприємствам 
повноважень щодо участі в процесі залучення і використання зазначених коштів; 
- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста  для 
проведення   фінансування  капітальних  вкладень   в  реконструкцію та капітальний ремонт 
міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі 
потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності. 
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	СЛУХАЛИ: Про прийняття однокімнатної квартири № 31 по вулиці Рози  Люксембург, 30 в м. Бар в  комунальну власність. 
	0.1.1.2 З метою забезпечення збереження та належного утримання житлових будинків, які знаходяться на балансі КП „Барське будинкоуправління”, доріг, які знаходяться на балансі КП „Бар-благоустрій”, мереж водопостачання та водовідведення, яка знаходяться на балансі  КП „Барводоканал”, та відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про приватизацію державного житлового фонду”, «Про засади державної регуляторної політики», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 „Про затвердження  Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою  населених пунктів”, Барська міська рада вирішила:
	0.1.1.7 Додаток 1
до рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 28 лютого 2013 р.


