
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
43 (позачергова) сесія                                      6 скликання 
12.09.2013р.

Початок сесії: 14 год. 15  хв.
Закінчення пленарного засідання: 14 год. 35 хв.
Місце проведення: зала 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., Загорулько Л.Л.,  Кушнір П.В., Левицький С.М., 
Ловчинський  А.А.,  Мартинович   Н.Ф.,   Нівельська  О.Я.,  Педос  Г.В.,  Савчук  Ю.І., 
Собчишен А.М.,  Шостківський О.П.,   Юр’єв О.С.   
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації, начальники комунальних підприємств. 
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники комунальних підприємств. 
Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  43  (позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання оголосити відкритим, пропонує сесію провести в межах 45 хвилин без 
перерви та проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 43 (позачергової) сесії  Барської міської ради 6 
скликання відкрити, працювати 45 хвилин без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 43 (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  43  (позачергової)  сесії 
Барської міської ради у кількості одного депутата.

Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Телятнікова 
С.Ю.   Чи  будуть  інші  пропозиції  ?  Немає.  Прошу  проголосувати  за  те,  щоб  до 
секретаріату сесії обрати депутата  Телятнікова С.Ю.
Голосували: за – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  43 
(позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання депутата Телятнікова Сергія 
Юрійовича. 

Головуючий:  Порядок  денний  розданий  кожному  депутату.  В  кого  є 
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії? Немає? 
Пропоную затвердити порядок денний сесії. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  

1. Про передачу на обслуговування ПАТ «Барський машинобудівний завод» котелень 
комунальної власності.

2. Про скасування рішення 42 сесії 6 скликання Барської міської ради від 30.08.2013 
р.  «Про передачу в оренду КП «Вінницяоблтеплоенерго» котелень  комунальної 
власності».

3. Про скасування рішення 15 сесії 6 скликання Барської міської ради від 29.11.2011 
р.  «Про надання в оренду приміщення» -  напівпідвального приміщення по вул. 
Пролетарська,3  Жіночому  монастирю  смт.  Браїлова  Жмеринського  району 
Вінницької єпархії Української православної церкви.  

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

5. Про  розгляд  депутатських  запитів  щодо  здійснення  будівництва  магазину  гр. 
Козловською О.В. по вул. Гагаріна, 1 в м.Бар.
     
Розгляд питань порядку денного:

1. СЛУХАЛИ:  Про передачу на обслуговування ПАТ «Барський машинобудівний 
завод» котелень комунальної власності.
Міський голова  Дзісь О.І.  проінформував депутатів  про проведену роботу з 
будівництва  блочних  котелень,  забезпечення  теплом  в  опалювальний  сезон 
2013-2014 р.р., прийняте рішення на попередній сесії щодо передачі котелень 
КП «Вінницяоблтеплоенерго». Проте 05 вересня 2016р. в міську раду  надійшов 
лист  за  №887/01  від  КП  «Вінницяоблтеплоенерго»,  в  якому  міську  раду 
зобов’язують виконати ряд суттєвих вимог, що не озвучувались на попередніх 
зустрічах.  Тому ,  порадившись зі  спеціалістами міської  ради, були проведені 
перемовини з керівництвом ПАТ «Барський машзавод», яке вже обслуговує 19 
котелень Барського району. Отримано лист від  ПАТ «Барський машзавод» про 
те, що підприємство готове взяти на обслуговування  котельні, має найнижчі 
тарифи  на  обслуговування  по  області,  а  також готове  прийняти  на  роботу 
працівників, які працювали на КПТМ «Бартеплокомуненерго».
Депутат  Степанківський  М.О.:  Хочу  ще  раз  почути  перелік  котелень,  що 
передаються  на  обслуговування.  Особливо  мене  цікавить  технічний  стан 
котельні по вул. Островського. Чи буде ця котельня працювати в опалювальний 
період 2013-2014рр.
Міський голова Дзісь О.І.: Перелік котелень є в проекті рішення. Котельня по 
вул. Островського знаходиться у доброму технічному стані. Але для її запуску 
потрібні кошти і час. Коштів в КПТМ «Бартеплокомуненерго» немає. Директори 
професійно-будівельного  ліцею  та  гуманітарно-педагогічного  коледжу  на 
нараді в РДА запевнили, що котельні будуть готові до опалювального сезону. А 
запускати котельню для одного автомобільно-дорожнього коледжу – це великі 
витрати.  Проте,  якщо  керівництво  БАДТ  має  бажання  взяти  котельню  по 
вул.Островського  в  оренду,  і  саме  вирішувати питання щодо лімітів  на  газ, 
підготовку  котельні  до  роботи,  я  як  міський  голова не буду  заперечувати і 
депутати , я думаю, будуть не проти. 
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Депутат  Степанківський  М.О.:  Дякую  за  відповідь,  але,  на  мою думку,  це 
нереально.         
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1).Барській міській раді укласти договір на технічне обслуговування котелень 
комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Бар  з  ПАТ  «Барський 
машинобудівний завод», а саме:
-   п’яти  автономних  котелень  на  газовому  паливі  з  їх  інженерним 
забезпеченням: по вул. Пролетарська, 6, вул.Р.Люксембург, 23, вул.Трудова, 26, 
вул.Врублевського, 40, пров.Коцюбинського, 4  м.Бар, строком на три роки з 
01.09.2013 р. по 01.09.2016 р.
2).Передати  ПАТ  «Барський  машинобудівний  завод»  в  оренду,  зі  сплатою 
орендної  плати  1  грн.  в  рік,  наступне  майно  комунальної  власності 
територіальної  громади  м.Бар,  яке  знаходиться  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло»:

- автономна котельня на газовому паливі з її інженерним забезпеченням: 
по вул. вул.Р.Люксембург, 68, строком на три роки з 01.09.2013 р. по 01.09.2016 
р.,  для  здійснення  її  експлуатації  та  забезпечення  послугами  з  постачання 
теплової енергії споживачів м.Бар.
3).Адміністрації КП «Баркомунтепло» та ПАТ «Барський машинобудівний завод» 
провести приймання-передачу майна, зазначеного в п. 2 даного рішення.

2. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  проінформував  з  питання  «Про  скасування  рішення  42  сесії  6 
скликання Барської міської ради від 30.08.2013р. «Про передачу в оренду КП 
«Вінницяоблтеплоенерго» котелень комунальної власності».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Скасувати рішення 42 сесії 6 скликання Барської міської ради від 
30.08.2013р. «Про передачу в оренду КП «Вінницяоблтеплоенерго» котелень 
комунальної власності».

3. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  проінформував  з  питання  «Про  скасування  рішення  15  сесії  6 
скликання  Барської  міської  ради  від  29.11.2011  р.  «Про  надання  в  оренду 
приміщення» - напівпідвального приміщення по вул. Пролетарська,3 Жіночому 
монастирю смт. Браїлова Жмеринського району Вінницької єпархії Української 
православної церкви».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Скасувати рішення 15 сесії 6 скликання Барської міської ради від 
29.11.2012р.  «Про  надання  в  оренду  приміщення»,  а  саме  напівпідвального 
приміщення,  що розташоване по вул..  Пролетарській,  3  площею 117,7  м.кв., 
Жіночому монастирю смт. Браїлова, Жмеринського району, Вінницької єпархії 
Української православної церкви. 

4. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  проінформував  з  питання  «Про  внесення  змін  до  рішення  34 
(позачергової) сесії  Барської міської ради 6 скликання від 26.12.2012 р. «Про 
міський бюджет на 2013 рік».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 42 сесії 6 скликання від 30.08.2013р. 

Пункт «2. Направити видатки на КФК 150101 « Капітальні вкладення»  по 
КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  та  предметів  довгострокового 
користування» по Барській міській раді на придбання засобів обліку теплової 
енергії на суму 40000,00 грн.»,
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виклавши його в наступній редакції: 
«2. Направити видатки на КФК 180409 «Внески в статутні фонди»  по КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»  по КП 
«Бар водоканал» на суму 40000,00 грн.»

5. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  депутатських  запитів  щодо  здійснення  будівництва 
магазину гр. Козловською О.В. по вул. Гагаріна, 1 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Підтримати  депутатські  запити  депутатів  Барської  міської  ради  щодо 

звернення  до  правоохоронних  та  контролюючих  органів  з  приводу 
здійснення будівництва магазину ФОП Козловською Т.Є. по вул.Гагаріна, 1 
м.Бар  з  втручанням  в  конструктивні  елементи  адміністративної  будівлі 
комунальної власності по вул. Соборна, 24/1 м.Бар.

2).Звернутися  до  Барської  районної  державної  адміністрації,  Прокуратури 
Барського району, Барського РВ УМВС України в Вінницькій області, Інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області щодо 
самовільного  демонтажу  та  переобладнання  ФОП  Козловською  Т.Є. 
конструктивних елементів покрівлі адміністративної будівлі по вул. Соборна, 
24/1  м.Бар  при  здійсненні  нею  будівництва  магазину  по  вул.Гагаріна,  1 
м.Бар.

Депутат Мандрика  М.І.  озвучив  депутатське  запитання  щодо  аварійного 
стану огорожі містка по вул. Островського до пров. Коцюбинського.
Головуючий: Доручаємо заступнику міського голови Гвоздяру Ю.В. терміново 
вирішити це питання. 

Головуючий повідомив, що порядок денний 43 (позачергової) сесії  вичерпаний. 
Які  будуть  зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає. 
Запропонував  завершити  роботу  43  (позачергової)  сесії  міської  ради  від 
12.09.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 43 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання 
від 12.09.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
С.Ю.Телятніков
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