
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
48 сесія                                                6 скликання 
16.12.2013р.

Початок сесії: 15 год. 05  хв.
Закінчення пленарного засідання: 15 год. 45 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  17 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Загорулько Л.Л., Кирилюк Л.О., Кобиль А.П., Кондратюк 
І.М.,  Ловчинський А.А.,  Мартинович Н.Ф.,  Нівельська О.Я.,  Савчук Ю.І.,  Собчишин А.М., 
Степанківський М.О., Телятніков С.Ю., Шостаківський О.П. 
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: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує,  що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція 
пленарне засідання 48  сесії Барської міської ради 6  скликання оголосити відкритим, 
пропонує працювати дві години без перерви та проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 48  сесії Барської міської ради 6  скликання відкрити, 
працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 48  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 48  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.
Голосували: за – одноголосно. 



ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 48 сесії Барської міської 
ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

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

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

• Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
• Різне.
     
Розгляд питань порядку денного:

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

У зв’язку з невиконанням дохідної частини місцевого бюджету:
1.1.  Зменшити доходи по коду 11010100  «Податок на доходи фізичних осіб,  що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» в сумі 285 069,00 грн.

1.2.  Зменшити доходи по коду 11020200  «Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності» в сумі 6 700,00 грн.

1.3. Зменшити доходи по коду 13050200 «Орендна плата за землю  з юридичних осіб» 
в сумі 118 727,00 грн.

1.4. Зменшити доходи по коду 18040100 «Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами « в сумі 4400,00 грн.

1.5. Зменшити доходи по коду 18040200 «Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами» в сумі 12000,00 грн.

1.6.   Зменшити доходи по коду 18040600  «Збір за провадження торговельної 
діяльності (ресторанне господарство),  сплачений фізичними особами»  в сумі 
5300,00 грн.

1.7. Зменшити доходи по коду 18040700 «Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений юридичними особами» в сумі 2300,00 грн.

1.8. Зменшити доходи по коду 18040900 «Збір за провадження торговельної діяльності 
із придбанням пільгового торгового патенту» в сумі 170,00 грн.

1.9.  Зменшити доходи по коду 18041800  «Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності»  в сумі 403,00

1.10.  Зменшити доходи по коду 21010300  «Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань,  що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету» в сумі 11 165,00 грн.

1.11.  Зменшити доходи по коду 22080400  «Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,  що перебуває в 



комунальній власності « в сумі 8 766,00 грн.
1.12. Зменшити доходи по коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів,  у тому числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування « в сумі 45 000,00 грн.  

1.13. Відповідно до зменшених доходів зменшити видатки :
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
• по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50 000,00 грн.
• по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 44 000,00 грн.
• по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 6 000,00 грн.

по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»
- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 300 000,00 грн.
- по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну працю» в сумі 100000,00 грн.

В зв’язку з недопущенням бюджетної заборгованості внести зміни  в кошториси 
доходів та видатків бюджетних установ, а саме:
1.14. По КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»:

-  Зняти асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  в сумі 50 
000,00 грн.
- Зняти асигнування по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 25 000,00 грн.
- Направити асигнування на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 50 000,00 грн.
- Направити асигнування на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 25 000,00 
грн.

1.15. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-  Зняти асигнування з КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,  обладнання та інвентар»  в 

сумі 5000,00 грн.
-  Зняти асигнування з КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 

5000,00 грн.
- Зняти асигнування з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2100,00 грн.

      Всього 12100,00 грн.
1.16. По КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»

- Зняти асигнування з КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,  обладнання та інвентар» в 
сумі 5000,00 грн.

1.17. По КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»
     -  Зняти асигнування з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 43 

000,00 грн.
1.18. По КФК 160101 «Землеустрій»
     -  Зняти асигнування з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 15 

900,00 грн.
1.19. По КФК  250404 «Інші видатки» 
     -  Зняти асигнування з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 7 

000,00 грн.
     - Зняти асигнування з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 3000,00 грн.
    Всього 10 000,00 грн.
1.20. По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
-  Направити видатки на КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» по КП «Бар благоустрій» в сумі 86 000,00 грн.
2. По спеціальному фонду:
У зв’язку з невиконанням дохідної частини місцевого бюджету:
2.1.  Зменшити доходи по коду 18010100 «Податок на нерухоме майно,  відмінне від 



земельної ділянки, сплачений юридичними особами» на суму 14635,00 грн.
2.2.  Зменшити доходи по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно,  відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами» на суму 18486,00 грн.
2.3.  Зменшити доходи по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»  на суму 
7900,00 грн.

2.4.  Зменшити доходи по коду 19010300 «Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах,  крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної сировини» на суму 1700,00 грн. 

2.5. Зменшити доходи по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна,  що перебуває в комунальній власності «  на 
суму 8100,00 грн.

2.6. По КФК 150101 «Капітальні вкладення»
-  Зняти асигнування по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» по КП «Бар благоустрій» на суму 41221,00 грн.
2.7.  По КФК 240603  «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного 

середовища»
-  Зняти асигнування по КЕКВ «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на суму 9600,00 грн.

• СЛУХАЛИ:  Про порядок фінансування видатків місцевого бюджету в I  кварталі 2014 
року до прийняття рішення міської ради  «Про місцевий бюджет на 2014 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1.Затвердити розподіл видатків загального  та спеціального фонду місцевого бюджету 
на I квартал 2014 року за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2.

1.1.Щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть 
перевищувати 1/12  обсягу бюджетних призначень,  визначених рішення 34 
(позачергової) сесії 6  скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік» зі 
змінами та доповненнями.

• СЛУХАЛИ:  заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.01.2014р.:
• гр.  Пйорову Віту Валеріївну від плати за харчування дітей Пйорова Назара 

Олександровича,  Пйорову Анну – Марію Олександрівну  в ДНЗ №8  на 50%  як 
багатодітну сім’ю.

• гр.  Шмигельську Наталію Олексіївну від плати за харчування дітей Шмигельської 
Тамари, Шмигельської Лілії  в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр.  Саврацьку Олену Юріївну від плати за харчування сина  Саврацького Богдана 
Вікторовича в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр.  Ставнічого Олександра Анатолійовича від плати за харчування дітей Ставнічого 
Івана Олександровича,  Ставнічого Максима Олександровича в ДНЗ №7  на 50% як 
багатодітну сім’ю.

• Гр.  Жолубак Тетяну Дмитрівну від плати за харчування доньки Жолубак Анни 
Андріївни в ДНЗ№7 на 100% як  малозабезпечену сім’ю.

• Гр.  Гр.Пампушко Аллу Михайлівну від плати за харчування сина Пампушка Дмитра 



Юрійовича в ДНЗ№8 на 100% як потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС.
• гр.  Суконник Богдану Вікторівну від плати за харчування дітей Суконника Тараса 

Юрійовича, Суконника Гліба Юрійовича в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• СЛУХАЛИ:  звернення комунального підприємства «Барське районне бюро технічної 
інвентаризації»  Вінницької обласної ради щодо  продовження терміну дії пільги на 
орендну плату за оренду нерухомого майна. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Продовжити термін дії рішення 36  сесії Барської міської ради від 
28.02.2013р. «Про надання пільги щодо орендної плати за оренду нерухомого майна 
для КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» до 30 квітня 2014р.

• СЛУХАЛИ:  звернення КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» щодо внесення закладу в 
бюджетну мережу в якості розпорядника коштів, а не отримувача.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Виключити КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» з числа одержувачів коштів 
бюджетної мережі.
Включити КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»  до числа розпорядників коштів 
бюджетної мережі.

• СЛУХАЛИ: звернення ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Бара про затвердження статуту школи. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити статут загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м.Бара згідно 
додатку №1. Доручити директору ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Бара вжити усіх необхідних заходів 
для здійснення державної реєстрації Статуту у встановленому чинним законодавством 
порядку.

• СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік (додається).

Головуючий повідомив,  що з питань постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього  природного  середовища  проінформує  голова 
комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк І.М.   запропонував голосувати списком,  щоб провести сесію в межах 
регламенту.

• СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб  про затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості)  для оформлення права власності (постійного 
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ: 
1).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для оформлення права власності 



(постійного користування,  на умовах оренди,  земельного сервітуту)  площею ---  га, 
кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. ---. 
2).  Передати (надати)  земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на умовах 
постійного користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови міста.
3).Рекомендувати громадянам оформити право власності (користування на умовах 
оренди,  земельного сервітуту,  постійного користування)  на земельні ділянки в 
територіальному органі Державної реєстраційної служби.

в     приватну     власність   для     будівництва     та     обслуговування     житлового     будинку  ,   
господарських     будівель     і     споруд  :  
• Гр.  Хацьолі Людмилі Василівні – площею 0,0990  га,  кадастровий номер – 

0520210100:02:014:0069, по вул. Делімарського, 34;
• Гр.  Банаську Антону Івановичу  – площею 0,0607  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:025:0025, по вул. Пушкінська, 1;
• Гр.  Деревянко Марії Антонівні  – площею 0,0294  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:034:0024, по вул. Нахімова, 11;
• Гр.  Роговій Тамарі Миколаївні – площею 0,0610  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:122:0014, по вул. Сірка , 33;
• Гр.  Ставнічому Віктору Івановичу – площею 0,0900  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:100:0027, по вул. Коцюбинського, 43;
• Гр.  Фурман Раїсі Павлівні -  площею 0,0987  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:146:0051, по вул. Заводська, 45;
• Гр.  Любарській Олександрі Василівні – площею 0,0709  га,  кадастровий номер - 

0520210100:01:027:0022, по вул. М.Кривоноса, 7;
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на 
земельну ділянку площею 0,0709  га,  кадастровий номер – 
0520210100:01:027:0022,  по вул.  М.Кривоноса,  7  в м.  Бар для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд,  якою раніше 
користувався Бездєльний Іван Євсійович.   Передати дану земельну ділянку у 
приватну власність гр. Любарській Олександрі Василівні.

• Гр.  Морозу Юрію Павловичу -  площею 0,1833  га,  кадастровий номер – 
0520210100:02:014:0068,  по вул.Мазура,  24  для відновлення меж земельної 
ділянки;

• Технічну документацію щодо поділу земельної ділянки: 
Гр.  Хорошуну Андрію Ярославовичу -  площею 0,1468  га :  на дві земельні ділянки: 
земельна ділянка №1  -  площею 0,0829  га,  кадастровий номер – 
0520210100:04:037:0029,  по вул.  Новоселів,  1-Б для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд  та земельна 
ділянка №2 -  площею 0,0639  га,  кадастровий номер – 0520210100:04:037:0028, 
по вул. Новоселів, 1 для провадження комерційної діяльності.

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     приватну     власність     для     індивідуального     гаражного     будівництва  :  
• Гр.  Пархацькій Галині Іванівні -  площею 0,0037  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:106:0020, по вул. Соборна, 23, бокс №3;
• Гр.  Вітковському Володимиру Олександровичу -  площею 0,0050  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:047:0024, по вул. Суворова, 42-а, бокс 1;



Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     користування     на     умовах     оренди     
• Гр.  Данилишину Володимиру Олександровичу -  площею 0,0977  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:02:014:0070, по вул.  Делімарського, 26 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд на 3  роки з 
орендною платою 3%  від нормативної грошової оцінки (приватизована земельна 
ділянка по вул..І.Богуна, 50-а);

• Проект із землеустрою 
        Гр.  Заторському Віктору Францовичу -  площею 0,1974 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:132:0012,по вул.  Пролетарська,  39  А для обслуговування 
пилорами та столярного цеху на 3  роки з орендною платою 3% від нормативної 
грошової оцінки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     користування     на     умовах     земельного     сервітуту     
• Гр.  Трокачевському Григорію Івановичу -  площею 0,0026 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:027:0031  по вул.  М.Кривоноса,  напроти будинку №7  для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди)  на 5 
років з орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки;

• Гр.  Трокачевському Григорію Івановичу -  площею 0,0006  га кадастровий номер – 
0520210100:01:043:0040  по вул.  Р.Люксембург,  біля будинку №68  для 
провадження комерційної діяльності (виїзної торгівлі хлібобулочними виробами) на 
5 років з орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки;

• Гр. Левко Наталії Василівні - площею 0,0030 га  по вул. Територія цукрового заводу, 
біля будинку №2  для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди) на  5 років з орендною платою 12% від нормативної грошової 
оцінки;

• Гр.  Ковальовій Інні Фалгатівні – площею 0,0021  га,   кадастровий номер – 
0520210100:01:057:0119,  по вул.  Пролетарська,  32-70    для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування  прибудови до магазину)  на  3  роки з 
орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки;

• Гр.  Касімовій Олені Іванівні-  на  3 роки з орендною платою 12% від нормативної 
грошової оцінки:
-  площею 0,0015  га,   кадастровий номер – 0520210100:01:057:0120,  по вул. 

Пролетарська,  32-68  для  провадження комерційної діяльності (обслуговування 
прибудови до магазину); 

-  площею 0,0040  га,   кадастровий номер – 0520210100:01:057:0121,  по вул. 
Пролетарська,  32-69  для  провадження комерційної діяльності (обслуговування 
прибудови до магазину - кафе).

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

• СЛУХАЛИ:  заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості)  для оформлення права власності  (користування укладання 
договору оренди, земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій  із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
оформлення права власності  (користування на умовах оренди,  земельного сервітуту, 



постійного користування):

в     приватну     власність     для     будівництва     та     обслуговування     житлового     будинку  ,   
господарських     будівель     і     споруд  :  
• Гр.  Гуменюку Сергію Володимировичу  – орієнтовною площею 0,0200  га по 

Заводська, 23–2/1;
• Гр.  Кліщ Ніні Андріївні  – орієнтовною площею 0,0282  га по вул.  Жовтневої 

революції, 13;
• Гр.  Лемещук Тетяні Вікторівні -  орієнтовною площею 0,0600  га по вул. 

Твардовського, 20;
• Гр.  Гайдук Ользі Василівні -  орієнтовною площею 0,1000 га по вул.  Монастирська, 

41;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     приватну     власність      для     індивідуального     гаражного     будівництва  
• Гр.  Черевусі Сергію Олександровичу-   орієнтовною площею 0,0024  га по вул. 

М.Кривоноса, 60, бокс 20; 
• Гр. Заріцькій Тетяні Павлівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 

60, бокс 78;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     користування     на     умовах     земельного     сервітуту  
• Гр.  Юр’євій Валентині Іванівні -   орієнтовною площею 0,0030  га по вул. 

Р.Люксембург,  біля будинку №60  для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди); 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

• СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
• Кабзюк Олену Іванівну  - для будівництва житлового будинку під № 886; 
• Головатюка Віталія Святославовича - для будівництва житлового будинку під № 887;
• Лаврука Павла Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 888;
• Лаврук Анастасію Павлівну - для будівництва житлового будинку під № 889;
• Краєвського Дениса Сергійовича  - для будівництва житлового будинку під № 890;
• Краєвського Сергія Володимировича -  для будівництва житлового будинку під № 

891;
• Андрух Оксану Вікторівну - для будівництва житлового будинку під № 892;
• Мельник Тетяну Володимирівну - для будівництва житлового будинку під № 893;
• Гончарук Ніну Іванівну - для будівництва житлового будинку під № 894;
• Матковську Тетяну Борисівну - для будівництва житлового будинку під № 895;
• Лапчука Ігоря Сергійовича – для будівництва житлового будинку під №896;
• Обмоклого Валерія Анатолійовича  – для будівництва гаража під №461;
• Саволюк Віту Миколаївну - для будівництва гаража під   №462.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

• Слухали: заяву гр.  Січкарук Алли Іванівни про внесення змін до рішення 42  сесії 
Барської міської ради 6  скликання від 30.08.2013р.  «Про дозвіл на виготовлення 
документації на земельну ділянку гр. Січкарук А.І., а саме збільшення розміру земельної 



ділянки з «0,0060 га» до «0,0090 га». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 42  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
30.08.2013р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. 
Січкарук А.І.,  а саме збільшення розміру земельної ділянки з «0,0060 га» до «0,0090 
га». 

• Слухали: заяву гр.  Мацюк Тетяни Миколаївни внесення змін до рішення 42  сесії 
Барської міської ради 6  скликання від 30.08.2013р.  «Про дозвіл на виготовлення 
документації на земельну ділянку гр. Мацюк Т.М., а саме збільшення розміру земельної 
ділянки з «0,0060 га» до «0,0090 га».    
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 42  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
30.08.2013р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Мацюк 
Т.М., а саме збільшення розміру земельної ділянки з «0,0060 га» до «0,0090 га». 

• СЛУХАЛИ:  Заяву гр.гр.Квасніцької Валентини Олександрівни,  Квасніцького Володимира 
Валентиновича про внесення змін до Рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 29.03.2013 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.. 
Квасніцькій В.О.»  та надання земельної ділянки в спільну сумісну власність гр.гр. 
Квасніцькій Валентині Олександрівні, Квасніцькому Володимиру Валентиновичу.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 37  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
29.03.2013  р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.. 
Квасніцькій В.О.», а саме після слів «гр. Квасніцькій Валентині Олександрівні» добавити 
слова «та гр.  Квасніцькому Володимиру Валентиновичу»,  слова «право власності» 
замінити словами «право спільної сумісної власності».

• Слухали: заяву гр. Мельник Галини Кирилівни щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0400  га по вул.  Святого Миколая 8  Б для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування підсобних приміщень культурно-оздоровчого комплексу «Барселона»). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
площею 0,0400 га по вул. Святого Миколая 8 Б в м.Бар для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування підсобних приміщень культурно-оздоровчого комплексу 
«Барселона»).

• Різне
Цицюрський Л.Л.,  депутат міської ради від партії «Народний Рух України»,  зачитав 
заяву щодо підтримки партією НРУ підписання угоди з Євросоюзом (заява додається). 

Головуючий повідомив, що порядок денний 48 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 
пропозиції стосовно проведення сесії?  Немає.  Запропонував завершити роботу 48  сесії 
міської ради від 16.12.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 48 сесії міської ради 6 скликання від 16.12.2013р.
Звучить Гімн України. 
Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь
Секретар                                                                                      Г.В.Педос
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УКРАЇНА
БАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА

БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 РІШЕННЯ   

48 сесія                                                                                            6 скликання 
16.12.2013 р.
Про порядок фінансування видатків місцевого бюджету 
в  I кварталі  2014 року до  прийняття  рішення міської 
ради  «Про місцевий бюджет на 2014 рік» 

Відповідно  до  Конституції  України,  керуючись   ст..79  Бюджетного  кодексу 
України, пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
забезпечення  своєчасності  фінансування  усіх   виплат,  у  тому  числі  заробітної  плати 
працівникам  установ,  які  фінансуються  з  місцевого  бюджету,  проведення  інших 
першочергових  видатків,  пов’язаних  із  забезпеченням  основної  діяльності  зазначених 
установ,  до  затвердження  місцевого  бюджету  на  2014 рік  у  встановленому  чинним 
законодавством порядку, міська рада  ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити  розподіл  видатків  загального   та  спеціального  фонду  місцевого 
бюджету на I квартал 2014 року за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2.

1.1. Щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 
1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених рішення 34 (позачергової) сесії 6  скликання 
від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік» зі змінами та доповненнями.

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

Міський голова                                               О.І.Дзісь

Секретар ради Кальман О.І
Начальник ФЕВ – головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.
Головний спеціаліст ФЕВ Ковтун І.М.



Додаток №2
до рішення 48 сесії 6 скликання

від 16.12.2013р. 
Видатки міського бюджету на І квартал 2014 року

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
           (грн.) 

Код 
тимчас

ової 
класиф
ікації 

видаткі
в та 

кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів

Найменуванн
я коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з  них

Всього 
сп
ож
ив
ан
ня

з  них

розвитку

з  них

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплат
а 

праці

ком
унал
ьні 
пос
луги 

та 
енер
гоно
сії

бюджет 
розвитку

з них 
капіт
альні 
видат
ки за 
рахун

ок 
кошті
в, що 
перед
аютьс

я із 
загал
ьного 
фонд
у до 

бюдж
ету 

розви
тку 

(спец
іальн
ого 

фонд
у)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне 
управління

274710 191910 48600 22500 297210

010116 Органи місцевого 
самоврядування

274710 191910 48600 22500 297210

070000 Освіта 2099070 1574400 239520 180000 2279070
070101 Дошкільні 

заклади освіти
2096070 1574400 239520 180000 2276070

070702 Післядипломна 
освіта

3000 3000

090000 Соціальний 
захист  та 
соціальне 
забезпечення

43725 43725

090412 Інші  видатки  на 
соціальний захист 
населення 
(допомога  на 
поховання)

3000 3000

091106 Інші  видатки 
(Еверест)

40725 40725

091108 Заходи  з 
оздоровлення  та 
відпочинку дітей

100000 Житлово-
комунальне 
господарство

183000 183000

100203 Благоустрій міст 183000 183000

110000  Культура  і 
мистецтво

9000 9000



110502 Інші  культурно-
освітні  заходи  та 
заклади

9000 9000

120000  Засоби  масової 
інформації

21000 21000

120200 Періодичні 
видання  (газета 
«Барчани»)

21000 21000

150000 Будівництво 16980 16980
150101 Капітальні 

вкладення
150202 Розробка схем та 

проектів рішень 
масового 
застосування 
(експертиза 
генплану)

16980 16980

160101 Землеустрій 15000 15000

170000 Транспорт, 
дорожнє 
господарство, 
зв’язок, 
телекомунікації 
та інформатика

70950 70950

170703 Видатки  на 
фінансування 
робіт  пов’язаних 
з реконструкцією, 
ремонтом 
утриманням доріг

70950 70950

240000 Цільові фонди
240601 Фонд  охорони 

навколишнього 
середовища

240900 Видатки 
цільового  фонду 
міської ради

250000 Видатки,  не 
віднесені  до 
основних груп 

250102 Резервний фонд
250404 Інші видатки 11208 11208

Разом видатки 
Всього видатків1 2673693 1766310 288120 273450 2947143

   Секретар Барської міської ради     ________________         О.І.Кальман

1



УКРАЇНА
Барська міська рада

Барського району Вінницької області

    Р І Ш Е Н Н Я  
 48   сесія                                6   скликання                                         16.12.2013р.

Про затвердження Плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 
Барської міської ради 6 скликання 
на 2014 рік 

На  виконання  ст.ст.  7,  32  Закону  України  „Про  засади  державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на підставі ст. 26, ст. 
59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Барська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  План  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів 
Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  секретаря міської ради 
Кальмана О.В.

 

Міський голова                                                              О.І.Дзісь

Секретар м/р Кальман О.В. _____________________
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г._____________
                                                                                        

   Додаток 



до рішення 48сесії Барської міської ради 
6 скликання від 16.12.2013р.

“Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів 

Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік”. 

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

 Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік

Назва проекту 
регуляторного акта

Мета прийняття Терміни
підготовк

и

Найменування 
органів та 
підрозділів 

розробників 
проекту

Відповідальні за 
підготовку 

регуляторного акта

1 2 3 4 5
Положення
про збір за 

провадження 
деяких видів  

підприємницької  
діяльності

надходження 
платежів до бюджету 
в прогнозованих 
обсягах

2014р. Фінансово  – 
економічний 
відділ

Начальник відділу

Положення про 
порядок справляння 

податку на 
нерухоме майно,  

відмінне від  
земельної ділянки на 

території міста 
Бар

надходження 
платежів до бюджету 
в прогнозованих 
обсягах

2014р. Фінансово  – 
економічний 
відділ

Начальник відділу

Положення про 
єдиний податок

надходження 
платежів до бюджету 
в прогнозованих 
обсягах

2014р. Фінансово  – 
економічний 
відділ

Начальник відділу

Відстеження 
результативності 

існуючих 
регуляторних актів  
на території міста 

Бар

Ефективність 
регулювання відносин 
регуляторними 
актами

2014р. Відділ 
архітектури, 
будівництва  та 
земельних 
відносин
Відділ 
правового  та 
соціального 
забезпечення
Фінансово  – 
економічий 
відділ

Начальники відділів

Секретар міської ради                                                             О.В.Кальман 
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