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УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 
П Р О Т О К О Л           

                                                                           
49 сесія                                                6 скликання                                                31.01.2014р. 
 
Початок сесії: 15 год. 05  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 16 год. 10 хв. 

Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал».              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

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

Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кондратюк І.М.,  
Ловчинський А.А., Собчишин А.М., Шостаківський 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, Цицюрський А.А., Подуфалов В.М., Піддубний М.І.  
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 
засідання 49 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 49 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві 
години без перерви. 
 
Звучить Гімн України.   
 
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 49 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 49 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 49 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?  
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Депутат Степанківський М.О. запропонував розглянути в різному питання щодо виготовлення ескізу 
пам’ятника жертвам голодомору і оголошення конкурсу, депутатський запит  буде подано на наступну 
сесію.  

Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Розглянути в різному питання щодо виготовлення ескізу пам’ятника жертвам голодомору і 
оголошення конкурсу.  
 
Головуючий: В кого ще які 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 затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік»;  
2. «Про міський бюджет на 2014 рік»;   
3. «Про виконання міського бюджету за 2013 рік»; 
4. «Про розподіл вільного залишку»; 
5. «Про затвердження програм міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій на 2014 

рік»; 
6. «Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках»; 
7. «Про порядок і нормативи 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 2014 році»; 

8. «Про розмір плати за харчування у ДНЗ м.Бар»; 
9. «Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України»; 
10. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради, оплату праці міського голови та 

заступника міського голови»; 
11. «Про затвердження плану роботи Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік»; 
12. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій. 
13. Різне. 

   
Розгляд питань порядку денного: 

  
1.  Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г. 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік. (додається). 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2014 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1)  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік в сумі 16 863 864,00 грн. , в 

тому числі загального фонду бюджету  12 087 157,00   грн.  та  спеціального фонду бюджету 
4 776 707,00  грн. , із них  бюджет розвитку  становить   3 231 318,00  грн. (додаток № 1) . 

1.1. Затвердити доходи по загальному фонду , як іншу субвенцію, на заклади соціально - 
побутової сфери по коду 41035000 « Інша субвенція»   на суму 183000,00 грн. та направити на 
фінансування РЦ «Еверест». 

2) Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік  в сумі 16 863 864,00 грн., в 
тому числі : обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12 087 157,00   грн. та видатки 
спеціального фонду бюджету  4 776 707,00    грн. за  тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (додаток  № 2) та головними розпорядниками коштів  
(додаток №3)  в тому числі бюджет розвитку.  
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3) Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 
15 000 грн. 

4)  Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 5) видатки на які у 2014 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. 

5)   Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету  на 2014 
рік  за їх економічною структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/; 
- нарахування на заробітну плату /код 2120/; 
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  /код 2220/; 
- забезпечення продуктами харчування  /код 2230/; 
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/; 
- поточні трансферти населенню /код 2730/; 
6) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. 

      Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

7) Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства України 
короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних з забезпеченням фінансування видатків загального фонду, у першу чергу на оплату 
праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. Придбання продуктів 
харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового 
бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів 
України прогнозних надходжень доходів місцевого бюджету на 2014 рік, що враховуються при 
визначені міжбюджетних трансфертів - середньострокові безвідсоткові позички на умовах 
повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. 

8) Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною. 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2013 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити   виконання   міського бюджету   за     2013 року   по доходах в сумі  
13 814 505 грн. і по видатках в сумі   13 113 375 грн., з перевищенням доходів над видатками в 
сумі 701 130  грн.: 
- по доходах загального фонду                                       10 439 621  грн. 
- по доходах спеціального фонду                                                                          3 374 884  грн. 
- по видатках загального фонду 10 140 221 грн. 
- по видатках спеціального фонду 2 973 154  грн. 
- з  перевищенням доходів  над видатками загального фонду      299 400  грн. 
- з   перевищенням доходів  над видатками спеціального фонду       401 730  грн. 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розподіл вільного залишку. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: В зв’язку з бюджетною заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2014р.  1. В 
зв’язку з бюджетною заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2014р. направити видатки  
загального фонду за рахунок вільного залишку  на 01.01.2014р.. : 
1.1 На КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  всього на суму 12683,95 грн. : 
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3972,00 грн.( папір, 
канцтовари, конверти)  
- по КЕКВ 2240 « Оплата послуг»  в сумі 6999,15 грн. ( технічне обслуговування котельні, ремонт 
комп’ютерної техніки, картриджів, заправка картриджів, встановлення та настройка програмного 
забезпечення) 
-  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  в сумі – 1712,80 грн. 
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1.2. На КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» всього на суму 86177,10 грн.: 
- по КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 73954,25 грн.(миючі засоби, 

новорічні подарунки, м’який інвентар, будівельні матеріали для ремонту ДНЗ)  
- по  КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 10742,36 грн. (технічне обстеження котелень ДНЗ, 

технічне обслуговування котельні ДНЗ№8, пломбування електролічильника котельні ДНЗ №8, 
заміна електролічильників ДНЗ, за проведення ліцензійної експертизи ДНЗ№8 ),  

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  в сумі – 1480,49 грн. 
1.3. На КФК 070702  «Інші заклади і заходи післядипломної освіти»  на суму 5333,64 грн.: 
 - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». 
1.4. На КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» всього на суму 10708,50 грн.: 
- по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  (новорічні подарунки, квіти, 

сувеніри подарункові, корзина ритуальна). 
1.5. На КФК 160101 «Землеустрій» в сумі 8000,00 грн.: 
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 8000,00 грн. (виготовлення технічної документації із 

землеустрою земельної ділянки вул..Соборна,17а, вул..Соборна, 23б, м.Бар) 
1.6. На КФК  250404  «Інші видатки» на суму 8370,06 грн.: 
-  по КЕКВ 2240 « Оплата послуг»   (проведення незалежної оцінки нерухомого майна 

вул..Р.Люксембург, 70а м.Бар, за проведення продажу нежитлового приміщення 
вул..Грушевського,3 м.Бар, проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення 
вул..Грушевського,3 м.Бар, виготовлення технічного паспорту на громадську вбиральню 
вул..Св.Миколая, 4а, м.Бар) 

1.7. У зв’язку з недостатнім фінансування направити кошти з вільного залишку  станом на 
01.01.2014р.: 

-  на КФК 100203 «Благоустрій міст» на КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100000,00 грн. ( з них 10000,00 грн. 
на оплату праці безробітних громадян, які прийматимуть участь в громадських роботах) 

 - на КФК 160101 «Землеустрій» по Барській міській раді на КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 
74220,00 грн. ( на проведення експертизи земельних ділянок під житлове будівництво) 

 2. В зв’язку з бюджетною заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2014р. направити видатки  
спеціального фонду за рахунок вільного залишку  коштів на 01.01.2014р.: 

 2.1. На КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210  «Предмети ,матеріали, 
обладнання та інвентар»  в сумі 1089,25 грн.( господарські товари,  миючі засоби). 

2.2. На КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів 
довгострокового використання»  в сумі 33280,00 грн. ( ліжка дитячі ДНЗ №7). 

2.3. На КФК 150101 «Капітальні вкладення»: 
-  по Барській міській раді на суму 267620,71 грн:  
- на  КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 88430,14 грн. ( оплата 

по  будівництві котельні на газовому паливі з її інженерним забезпеченням опалення будівлі 
ДНЗ №8  по провул..Коцюбинського, 4, м.Бар, та оплата технічного нагляду по будівництві 
котельні на газовому паливі для опалення адмінбудівлі  по вул.Пролетарська,6, м.Бар). 

- на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 179190,57 грн. ( капітальний ремонт 
покрівлі ДНЗ №1, технагляд по капремонту покрівлі ДНЗ №1) 

- по КП «Баркомунтепло» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) в сумі 332902,30 грн. ( оплата по  будівництві котельні на газовому паливі з її 
інженерним забезпеченням опалення будинку по вул. Р.Люксембург, 68, м.Бар. ) 

-  по КП «Бар благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, 
організаціям» в сумі 1 850 976,20 грн., а саме: 

- капітальний ремонт вул..Соборна від перехрестя вул..Пролетарська до перехрестя 
вул..Б.Сфорци – 42 6571,20 грн. 

- капітальний ремонт освітлення ( 1 черга) – 1001762 грн. 
- ПКД реконструкція водостоку та зливної каналізації вул..Св.Миколая, Б.Сфорци, Плотина – 

101115,00 грн. 
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- ПКД реконструкція дорожнього покриття та системи зливної каналізації вул..Монастирська – 
64572,00 грн. 

-  ПКД реконструкція дорожнього покриття та системи зливної каналізації частини вул.. 
Володарського, Б.Сфорци, Б.Хмельницького – 190000,00 грн. 

-  ПКД реконструкція тротуарів – 66956,00 грн. 
- по КП «Барське будинкоуправління» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, 

установам, організаціям» в сумі 358497 грн. ( реконструкція покрівлі даху будинку Соборна, 23 
– 231262,00грн., ПКД «Реконструкція покрівлі будинку по вул..Р.Люксембург,72 м.Бар – 
125788,00, авторський нагляд по виконанню робіт «Рекоснтрукція покрівлі будинку по 
вул..Пролетарська,32 м. Бар в сумі 1447,00) 

2.4. На КФК 180409 «Внески в статутні фонди» 
- по КП «Барводоканал» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, 

організаціям» в сумі 75000,00 грн. 
- по КП «Бар благоустрій» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, 

організаціям» в сумі 190000,00 грн. 
2.5. На КФК 160101 «Землеустрій» 
- по Барській міській раді на КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи  розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 2500,00 грн. ( за експертну грошову оцінку 
земельної ділянки вул..Кривоноса, 74 м.Бар) 

3. За рахунок вільного залишку спеціального фонду станом на 01.01.2014р. направити видатки: 
- на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і 

предметів довгострокового використання»  в сумі 50000,00 на придбання меблів та 
електрообладнання. 

4. Направити кошти вільного залишку спеціального фонду на КФК 170703 «Видатки на проведення 
робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг» на КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям» в сумі 589991,12 грн. на капітальний ремонт вул..Соборна від 
перехрестя вул..Пролетарська до перехрестя вул..Б.Сфорци. 

 
5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження програм міської ради, комунальних підприємств, установ та 

організацій на 2014 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  програми : 
1) Програма соціально-економічного розвитку, благоустрою міста, комунального господарства  

міста «Бар-благоустрій» на 2014 рік. 
2) Програма діяльності редакції газети Барської міської ради «Барчани» на 2014 рік. 
3) Програма загальнокультурного розвитку міста на період 2014 року. 
4) Програма Барської міської ради по соціальному захисту населення на період 2014 року.   
5) Програму соціально-економічного розвитку міста комунального підприємства «Барське 

будинкоуправління». 
6) Програма використання коштів фінансової допомоги Барській районній спілці ветеранів війни в 

Афганістані «Воїнів-інтернаціоналістів» на 2014 р.  
7) Програма по наданю часткової компенсації вартості житлово-комунаольних послуг інвалідам 

по зору 1 та 2 груп на 2014-2018 рр. 
8) Комплексна програма профілактики злочинності в Барському р-ні на 2014 р. Барського РВ 

УМВС України у Вінницькій обл. 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1) Надати дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках. 
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2) Створити комісію для проведення конкурсу в складі: 
    Голова комісії : заст. міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяр Ю.В. 
    Члени комісії: 

- Керуюча справами (секретар виконавчого комітету)  Логінова Л.Г. 
- начальник  фінансово-економічного відділу Гаджалова М.Ф. 

      -  головний    спеціаліст     бюджетного     відділу  управління    фінансів   Барської    РДА    
Венгер  Є.О; 

 - заступник начальника відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів управління Державної казначейської служби України 
у Барському р-ні Вінницької області Новаковська Н.Е.  

- головний спеціаліст, економіст  фінансово-економічного відділу Ковтун І.М. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про порядок і нормативи 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 2014 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 2014 році (додається). 

2) Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами 
консолідованої звітності фінансово-господарської діяльності у 2013 році та наростаючим 
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 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 2013 року і у 2014 році та своєчасності сплати частини чистого прибутку (доходу) до 
загального фонду міського бюджету. 

 
8.  СЛУХАЛИ: Про розмір плати за харчування у ДНЗ м.Бар. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Установити з 01.01.2014 року вартість харчування однієї дитини на день у дошкільних 
навчальних закладах у такому розмірі: 

- при триразовому харчуванні: 
для дітей віком від одного до трьох років – 13,22 грн. 
для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 20,02 грн. 

2) Завідуючим дошкільних навчальних закладів дотримуватися норм харчування в межах 
відповідних бюджетних призначень на 2014 рік. 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження суми сплати членських внесків до Асоціації міст України. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити на 2014 рік по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” КЕКВ 
2800 „Інші видатки”  членські внески до Асоціації міст України в сумі 3 288 грн. 
 

10.1.  СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради, оплату праці міського 
голови та заступника міського голови. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити загальну чисельність апарату міської ради з 01 січня 2014 р. в кількості 21 особа. 
2) Затвердити структуру апарату Барської міської ради з 01 січня 2014 р. у наступному складі: 

Міський голова 
Секретар міської ради 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  
 Фінансово-економічний відділ: 
Начальник відділу-головний бухгалтер 
Головний спеціаліст/економіст-фінансист/ 
Провідний спеціаліст 
Бухгалтерська служба фінансово-економічного відділу:  
чотири спеціалісти (бухгалтери) 
Відділ правового та соціального забезпечення: 
Начальник відділу 
Провідний спеціаліст /по роботі з листами та зверненнями громадян/ 
Інспектор з благоустрою м.Бар 
Оператор комп’ютерного набору 
Відділ архітектури, будівництва та земельних відносин: 
Начальник відділу 
Головний спеціаліст /архітектор/ 
Спеціаліст І категорії /землевпорядник/ 
Обслуговуюча група: 
Водій 
Прибиральниця 
Комендант адміністративної будівлі 

3) Фінансування видатків на утримання апарату міської ради проводити в межах виділених 
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.  

 
10.2.  СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови та заступника міського голови.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: З 01 січня 2014 року міському голові та заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради в межах фонду заробітної плати встановити: 
1) надбавку згідно підпункту «в» п.1 ч.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 

09.03.2006р. в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 
місцевого самоврядування та за вислугу років; 

2) розмір щомісячної преміальної оплати за загальні результати роботи у розмірі 25% до 
посадового окладу; 

3) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для 
вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної 
заробітної плати; 

4) розмір премії до державних свят та дня місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує 
розміру середньомісячної заробітної плати. 

 
11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:     Затвердити план роботи  Барської міської ради 6 скликання на 2014 рік (згідно 
додатку). 
 

12.1.  СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах міста.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.01.2014р.: 
1) гр. Коновалюк Ольгу Василівну  від плати за харчування сина Коновалюка Костянтина 

Вадимовича  в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
2) гр. Берт Марію Йосипівну  від плати за харчування доньки Берт Антоніни Миколаївни в ДНЗ №8 

на 50% як  багатодітну сім’ю; 
3) гр. Олійник Діану Олександрівну від плати за харчування сина Олійника Дениса Дмитровича в 

ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
4) гр. Ковальчук Оксану Михайлівну від плати за харчування сина Ковальчука Іллі Валентиновича 

в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
5) гр. Данильченко Ольгу Миколаївну від плати за харчування дітей Данильченко Вероніки 

Миколаївни, Данильченко Анастасії Миколаївни в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
6) гр. Ковальчук  Любов Федорівну  від плати за харчування дітей Ковальчук Маргарити 

Степанівни, Ковальчук Домініки Степанівни в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
7) гр. Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування доньки Мізерної Яни Русланівни  в ДНЗ 

№3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
8) гр. Солодовник Наталію Анатоліївну від плати за харчування сина Солодовника Олега 

Юрійовича  в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
9) гр. Назаревич Людмилу Анатоліївну від плати за харчування дітей Янкової Меланії Олегівни, 

Янкова Михайла Олеговича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
10)  гр. Стадній Тетяну Миколаївну від плати за харчування сина Стаднія Владислава 

Олександровича в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
11) гр. Данилишина Олександра Олександровича від плати за харчування дітей Данилишиної 

Анастасії Олександрівни, Данилишиної Анни Олександрівни, Данилишиної Марини 
Олександрівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

12) гр. Танєвську Вікторію Юріївну від плати за харчування дітей Танєвського Михайла 
Романовича, Танєвської Єлизавети Романівни в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

13) гр. Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана 
Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

14) гр. В’юна Олександра Валерійовича від плати за харчування сина В’юна Вадима 
Олександровича в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

15) Гр. Мазур Наталію Василівну від сплати за харчування дітей Мазура Ярослава Андрійовича, 
Мазура Івана Андрійовича в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

16) Гр. Солецьку Тетяну Анатоліївну від сплати за харчування доньки Солецької Світлани 
Захарівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

17) Гр. Гуда Сергія Валентиновича від сплати за харчування сина Гуда Антона Сергійовича в ДНЗ 
№8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

18) Гр.. Кирилюк Людмилу Пилипівну від сплати за харчування сина Кирилюка Андрія Сергійовича 
в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

19) Гр. Христофор Світлану Тадеушівну від сплати за харчування доньки Христофор Марії 
Романівни в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

20) Гр. Ковальського Сергія Григоровича від сплати за харчування дітей Ковальської Аріни, 
Ковальського Дмитра, Ковальської Мілени Сергіївни в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю; 

21) гр.Берта Леоніда Степановича від плати за харчування дітей Берт Марії Леонідівни, Берт Ксенії 
Леонідівни  в ДНЗ №1  на 100% як  малозабезпечену сім’ю до 30.06.2014р.. 

22) Гр. Журбу Галину Михайлівну від плати за харчування доньки Журби Софії Михайлівни в ДНЗ 
№1  на 100% як  малозабезпечену сім’ю до 31.05.2014р.. 

23) Гр. Яворську Юлію Миколаївну від плати за харчування доньки Яворської Маріанни Вікторівни 
в ДНЗ№3 на 100% як потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 
12.2.  СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання матеріальної допомоги 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Поставити на облік осіб, які потребують матеріальної допомоги: 
1) гр. Саволюк Любов Дмитрівну  -  на лікування;  
2) Гр. Ширяєву Яніну Мар’янівну – на лікування; 
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3) Гр. Гребенюка Ігоря Петровича –  на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича. 
4) Гр. Ковальчук Л.Ф. –  на покращення житлових умов 
5) Гр. Заброцьку Ольгу Миколаївну - як одинокій матері двох неповнолітніх дітей. 
Заяви розглянути повторно при наявності додаткових надходжень до міського бюджету. 

 
12.3.  СЛУХАЛИ: заяви гр. Селезньової Аліни Олександрівни, матері 5-х дітей, щодо придбання житла 

для її сім’ї та надання матеріальної допомоги на лікування. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Заяви розглянути повторно при наявності коштів, додаткових надходжень в міському 
бюджеті. 
 

12.4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2014 році. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2014 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).;  
- триповерхову цегляну будівлю «Комплекс по обслуговуванню автотранспорту», яка 

знаходиться в м.Бар по вул.Пролетарській, 53 (група А); 
- група приміщень № 57 у будинку № 1 по вул. Соборній, м.Бар (група А) 
- нежитлове приміщення бойлерної  в м.Бар на майдані М.Грушевського, 3 (група А); 
- нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Р.Люксембург, 70а (група А); 
- танцювальний майданчик, який знаходиться в м.Бар по вул.Буняковського, 11-б (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. 

 
12.5.  СЛУХАЛИ: звернення відділу освіти Барської районної державної адміністрації про продовження 

терміну дії договору про передачу приміщень шкіл та матеріальних цінностей в тимчасове 
строкове користування. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Продовжити термін дії договору про передачу приміщень шкіл та матеріальних цінностей в 

тимчасове строкове користування, укладеного між Барською міською радою та відділом освіти 
Барської РДА 30.03.2009 р. на 1 рік - до 31 грудня 2014 р. 

2)  Відділу освіти Барської РДА наголосити на необхідності утримання приміщень та іншого майна 
загальноосвітніх шкіл міста, переданого в тимчасове користування, в належному стані. 

3) Повідомити Барську районну раду про необхідність врахування припинення договору про 

передачу приміщень шкіл та матеріальних цінностей в тимчасове строкове користування 

відділу освіти Барської РДА 31 грудня 2014 р. при формуванні районного бюджету на 2015 рік. 

12.6.  СЛУХАЛИ: звернення Згромадження Сестер Бенедиктинок Місіонерок щодо звільнення від сплати 
податку з об’єкту житлової нерухомості по вул..Монастирська, 55. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Звільнити Згромадження Сестер Бенедиктинок Місіонерок Української Делегатури від 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єкту житлової 
нерухомості, який знаходиться у м. Бар по вул. Монастирська, 55, є власністю даної релігійної 
організації, та використовується для забезпечення статутної діяльності (гуртожиток для спільного 
проживання членів монастиря). 
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12.7.  СЛУХАЛИ: звернення КП «Баркомунтепло щодо зняття з балансу будівлі бойлерної по 
вул.Нахімова, 21 Б в м.Бар в зв’язку з її продажем. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл комунальному підприємству «Баркомунтепло» зняти з балансу 
підприємства нежитлове приміщення бойлерної по вул.. Нахімова, 21 Б в м. Бар. КП 
«Баркомунтепло» вжити всіх необхідних заходів по зняттю з балансу майна в місячний строк з 
моменту його прийняття. 
 

12.8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення Барської міської ради про податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення Барської міської ради про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням 38 сесії Барської міської ради 6 
скликання від 25 квітня 2013 року «Про місцеві податки на 2014 рік», виклавши його у новій 
редакції згідно додатку 1 до даного рішення. 
 

 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. 
 

12.9.  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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд: 
1). Гр. Маніті Євгені Камілієвні – площею 0,0532 га, кадастровий номер – 0520210100:01:082:0017, 

по вул. О.Кошового, 17; 
2). Гр. Матковської Лідії Андріївни – площею 0,0510 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:088:0002, по вул. Островського, 73; 
3). Гр. Бородкіну Сергію Олександровичу – площею 0,0292 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:036:0021, по вул. Першотравнева , 14; 
4). Гр. Бемещуку Петру Григоровичу - площею 0,0996 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:143:0018, по вул. Шевченка, 40; 
5). Гр. Романюку Олександру Вікторовичу - площею 0,0242 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:106:0022, по вул. Соборна, 37; 
6). Гр. Діденко Світлані Вікторівні  – площею 0,0981 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:014:0019, по вул. Л.Українки, 3; 
7). Гр. Вольтріху Валерію Анатолійовичу – площею 0,0353 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:060:0031, по вул. Володарського, 18/2; 
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8). Гр. Мартиняку Володимиру Вячеславовичу – площею 0,0123 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:157:0059, по вул. Територія цукрового заводу, 28/2; 

9). Гр. Заїкі Віктору Максимовичу – площею 0,1839 га по вул. Молодіжна, 2 в м.Бар, в т.ч.  
земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:04:037:0033, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, земельна 
ділянка №2 – площею 0,0839 га, кадастровий номер – 0520210100:04:037:0034, для ведення 
особистого селянського господарства; 
ВИРІШИЛИ: Надати : 
- в приватну власність земельну ділянку №1 – площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
- в користування на умовах оренди земельну ділянку №2 – площею 0,0839 га для ведення 

особистого селянського господарства на 3  роки з орендною платою 12% від нормативної 
грошової оцінки. 

10). Гр. Цимбал Людмилі Олександрівні – площею 0,2878 га по вул. Територія цукрового 
заводу, 29 -2 в м.Бар, в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,0592 га, кадастровий номер – 
0520280600:01:004:0227, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд, земельна ділянка №2 – площею 0,1051 га, кадастровий номер – 
0520280600:01:004:0229, для ведення особистого селянського господарства, земельна ділянка 
№3 – площею 0,0408 га, кадастровий номер – 0520280600:01:004:0228, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, земельна ділянка №4 – 
площею 0,0827 га, кадастровий номер – 0520280600:01:004:0230, для ведення особистого 
селянського господарства; 
ВИРІШИЛИ:Надати: 
- в приватну власність земельну ділянку №1 – площею 0,0592 га та земельну ділянку №3 – 
площею 0,0408 га  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд; 
- в користування на умовах оренди земельну ділянку №2 – площею 0,1051 га та земельну 
ділянку №4 – площею 0,0827 га для ведення особистого селянського господарства на 3  роки з 
орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки; 

11). Гр. Римар Марії Леонідівні - площею 0,0250 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:055:0084, по вул. М.Туніка, 6; 

12). Гр. Тимуш Наталії Степанівні - площею 0,0652 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:145:0021, по вул. Заводська, 52; 

13). Гр. Кліщ Ніні Андріївні – площею 0,0282 га, кадастровий номер -  0520210100:01:063:0025, 
по вул. Жовтневої революції , 13; 
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 
на земельну ділянку площею 0,0282 га, кадастровий номер -  0520210100:01:063:0025, по вул. 
Жовтневої революції , 13 в м. Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, якою на момент продажу користувалась гр.Било Надія 
Іванівна.  Передати дану земельну ділянку безкоштовно у приватну власність гр.Кліщ Ніні 
Андріївні. 
Вважати таким, що втратило чинність рішення 48 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
16.12.2013р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Кліщ Н.А.» 

14). Гр. Швець Марії Калинівні - площею 0,0999 га, кадастровий номер – 
0520210100:02:014:0071, по вул. Делімарського, 11 для відновлення меж земельної ділянки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів: 
15). Гр. Макогону Василю Дмитровичу - площею 0,0027 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:006:0019, по вул. Мазепи, 1 А, бокс 4; 
16). Гр.Гуменюку Івану Євсейовичу- площею 0,0017 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:055:0085, по вул. Гагаріна, 21, бокс 2; 
17). Гр. Старковій Євгені Степанівні - площею 0,0018 га, кадастровий номер – 
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0520210100:01:092:0039, по вул. Машинобудівників, 5 Б, бокс №12; 
18). Гр. Дикому Володимиру Ярославовичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:032:0064, по вул. Врублевського, 34 А, бокс 2; 
19). Гр. Гаджалову Святославу Леонтійовичу - площею 0,0079 га по вул. Врублевського, 36, 

бокс 10 в м.Бар, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0043 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:032:0065, та земельна ділянка №2 -  площею 0,0036 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:032:0066, 

20). Гр. Залевському Євгену Михайловичу - площею 0,0026 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:107:0040, по пров. Горького, 12 А, бокс 4; 

21). Гр. Мельнику Миколі Володимировичу - площею 0,0023 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:073:0034, по вул. Кооперативна, 20 А, бокс 27; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

в користування на умовах оренди  
22). Колективному підприємству побутового обслуговування населення «Мрія», Колективному 

підприємству побутового обслуговування населення «Барвінок», Губі Григорію Мефодійовичу, 
Кузьменко Людмилі Володимирівні, Шаповалу Володимиру Вікторовичу – площею 0,0250 га  по 
вул. Соборна , 13 в м.Бар для обслуговування будівлі, яка знаходиться в спільній сумісній 
власності, на 3  роки з орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 
в користування на умовах земельного сервітуту  
23). Гр. Шевченко Ганні Петрівні - площею 0,0005 га  по вул. Пролетарська, 17-22 А в м.Бар, 

кадастровий номер – 0520210100:01:033:0126, для будівництва балкону до квартири 
багатоквартирного житлового будинку на 3 роки з орендною платою 3% від нормативної 
грошової оцінки; 

24). Гр. Краєвській Руслані Ярославівні - площею 0,0358 га  на площі Пам’яті, 19 А в м.Бар, 
кадастровий номер – 0520210100:01:068:0029, для провадження комерційної діяльності 
(реконструкції кафе – магазину «Атлант») на 3 роки з орендною платою 12% від нормативної 
грошової оцінки; 

25). Гр. Мазуру Сергію Васильовичу  - площею 0,0060 га  по вул..Сагайдачного в м.Бар, 
кадастровий номер – 0520210100:02:014:0072, для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд) на 3 роки з орендною платою 12% від 
нормативної грошової оцінки; 

26). Гр. Тимчишиній Галині Василівні - площею 0,0047 га  по вул. Пролетарська, 15 А в м.Бар, 
кадастровий номер – 0520210100:01:033:0125, для провадження комерційної діяльності 
(облаштування окремого пожежного виходу з об’єкту торгівельної діяльності) на 3 роки з 
орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки; 

27). Гр. Тимчишиній Галині Василівні - площею 0,0030 га  по вул. Соборна, 28 Б в м.Бар, 
кадастровий номер – 0520210100:01:055:0083, для провадження комерційної діяльності 
(облаштування окремого входу до магазину) на 3 роки з орендною платою 12% від 
нормативної грошової оцінки; 

28). Проект із землеустрою - Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне 
підприємство №1» - площею 0,1221 га  по вул. Чехова, 1 А в м.Бар, кадастровий номер – 
0520210100:01:105:0078, для будівництва 12-квартирного житлового будинку на 3 роки з 
орендною платою 5% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

В постійне користування  
29). Церкві Адвентистів Сьомого Дня - площею 0,0633 га  по вул. Примакова, 4 в м.Бар,  

кадастровий номер – 0520210100:01:065:0021, для обслуговування культових споруд. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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12.10.  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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд: 
1). Гр. Вакульченко Тетяні Олександрівні  – орієнтовною площею 0,0700 га по вул.Котовського 

,39; 
2). Гр. Ільницькій Галині Олексіївні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Сагайдачного, 3 Б; 
3). Гр.Стрижевському Ігорю Володимировичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Островського,76; 
4). Гр. Моргун Ірині Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Червоноармійська, 10; 
5). Гр. Гуменюк Людмилі Дем’янівні - орієнтовною площею 0,0568 га по вул. Довбуша, 20; 
6). Гр. Кащенко Людмилі Володимирівні - орієнтовною площею 0,0580 га по вул. Матросова, 3; 
7). Гр. Миськову Борису Васильовичу – площею 0,0491 га по вул. Енгельса, 16-1 для 

відновлення меж земельної ділянки; 
8). Гр. Михайловій Олександрі Іванівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. С.Лазо, 33, якою 

на момент смерті користувався її чоловік Михайлов Василь Степанович; 
9). Гр. Гейні Андрію Володимировичу - орієнтовною площею 0,2000 га по вул. Сагайдачного, 3 А 

в м.Бар, в т.ч. 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства ; 

10). Гр. Керніцькій Тамарі Василівні - орієнтовною площею 0,0916 га по вул. М.Туніка, 31-2 в м.Бар 
для відновлення меж земельної ділянки, якою на момент смерті користувався її чоловік 
Керніцький Микола Олександрович; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 
в приватну власність  для будівництва індивідуальних гаражів 
11). Гр. Щітинській Ганні Іванівні -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Твардовського 4 А, бокс 

1;  
12). Гр. Костогризу Анатолію Дмитровичу – орієнтовною площею 0,0028 га по вул. Твардовського 

4 А, бокс 2; 
13). Гр. Настуняк Раїсі Іванівні – орієнтовною площею 0,0078 га на майдані Святого Миколая, 12 

А; 
Вважати таким, що втратило чинність Рішення 9 сесії 4 скликання від 5 вересня 2003р. «Про 

передачу в приватну власність земельної ділянки гр.. Желіховському В.Й.» 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 
в користування на умовах оренди 
14). ТОВ «Поділля СОЛАР ПРО» -  орієнтовною площею 16,0 га в м.Бар зліва від дороги Бар- 

Антонівка в районі біоставу КП «Барводоканал» для будівництва електростанції з 
використання енергії сонця ;  

15). ТОВ «ЕНЕРГОСОЛАР ПРО» -  орієнтовною площею 20,0 га в м.Бар по вул..Червоноармійська  
для будівництва електростанції з використання енергії сонця. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

12.11.  СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків 
та гаражів:  
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян: 
1). Олійника Дмитра Васильовича  - для будівництва житлового будинку під № 897;  
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2). Антонюка Андрія Сергійовича - для будівництва житлового будинку під № 898; 
3). Шелест Сніжану Володимирівну - для будівництва житлового будинку під № 899; 
4). Колосовича Вадима Володимировича - для будівництва житлового будинку під № 900; 
5). Магельницького Йосипа Юліановича  - для будівництва житлового будинку під № 901; 
6). Кльопку Вадима Вікторовича - для будівництва житлового будинку під № 902; 
7). Костак Ірину Олександрівну - для будівництва житлового будинку під № 903; 
8). Лаврука Віталія Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 904; 
9). Бобошка Юрія Васильовича - для будівництва житлового будинку під № 905; 
10). Штегеран Наталію Василівну -  для будівництва житлового будинку під № 906; 
11). Гоменюка Вадима Олександровича - для будівництва житлового будинку під № 907; 
12). Сербіна Андрія Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 908; 
13). Кухарчука Петра Михайловича - для будівництва житлового будинку під № 909; 
14). Кухарчук Світлану Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 910; 
15). Чорноус Антоніну Антонівну - для будівництва житлового будинку під № 911; 
16). Похольчука Олексія Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 912; 
17). Панчоху Аллу Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 913; 
18). Чорного Олега Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 914; 
19). Гуменну Анастасію Євгеніївну - для будівництва житлового будинку під № 915; 
20). Ходу Аллу Русланівну - для будівництва житлового будинку під № 916; 
21). Островіцького Сергія Михайловича - для будівництва житлового будинку під № 917; 
22). Янчука Володимира Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 918; 
23). Гонько Ірину Вікторівну - для будівництва житлового будинку під № 919; 
24). Гейну Наталію Олегівну - для будівництва житлового будинку під № 920; 
25). Щепковського Віктора Вікторовича - для будівництва житлового будинку під № 921; 
26). Щепковського Дениса Вікторовича - для будівництва житлового будинку під № 922; 
27). Щепковську Світлану Петрівну- для будівництва житлового будинку під № 923; 
28). Досія Сергія Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 924; 
29). Мартинович Ніну Феофанівну - для будівництва житлового будинку під № 925; 
30). Ставнюк Галину Василівну - для будівництва житлового будинку під № 926; 
31). Мельник Альону Юріївну - для будівництва житлового будинку під № 927; 
32). Нівельську Оресту Ярославівну - для будівництва житлового будинку під № 928; 
33). Педоса Ростислава Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 929; 
 
34). Донцова Віктора Яковича  – для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №56; 
35). Телешенко Семена Федоровича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під 
№57; 
36). Сербіна Віталія Віталійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 58; 
37). Чорноуса Івана Андрійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 59; 
38). Саврацьку Олену Юріївну - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під № 60; 
39). Саврацького Віктора Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під 

№ 61; 
40). Мартиновича Євгенія Миколайовича - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під 

№ 62; 
 

41). Гоменюка Вадима Олександровича  - для будівництва гаража під № 463;  
42). Гоменюка Віталія Олександровича - для будівництва гаража під   №464; 
43). Донцова Віктора Яковича  – для будівництва гаража під №465; 
44). Каюду Тетяну Павлівну - для будівництва гаража під №466; 
45). Гуменну Анастасію Євгеніївну - для будівництва гаража під № 467; 
46). Ходу Аллу Русланівну - для будівництва гаража під № 468; 
47). Островіцького Сергія Михайловича - для будівництва гаража під № 469; 
48). Трішкіна Олега В’ячеславовича - для будівництва гаража під № 470; 
49). Янчука Володимира Миколайовича - для будівництва гаража під № 471; 
50). Гонько Ірину Вікторівну - для будівництва гаража під № 472; 
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51). Войціцьку Світлану Сергіївну - для будівництва гаража під № 473; 
52). Войціцького Богдана Сергійовича - для будівництва гаража під № 474. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

12.12.  СЛУХАЛИ: заяву гр. Попіля Володимира Віталійовича про внесення змін до рішення 42 сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 30.08.2013р. «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою гр. Попілю В.В.» для оформлення права оренди, а саме збільшення розміру 
земельної ділянки з «0,0090 га» до «0,0900 га» по вул.. Заводська, 15 Б для обслуговування 
нежитлового приміщення.     
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Залишити рішення 42 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.08.2013р. «Про 
дозвіл на виготовлення документації із землеустрою гр. Попілю В.В.» без змін. 
 

12.13.  СЛУХАЛИ: Заяву гр. Максимчука Валерія Васильовича про внесення змін до Рішення 47 сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на 
земельну ділянку гр. Максимчуку В.В.» щодо поштової адреси. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 47 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013 р. 
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Максимчуку В.В.», а саме слова 
«вул. Петровського, 27 А» замінити словами «вул.Л.Шаповалова, 11» . 
 

12.14.  СЛУХАЛИ: Заяву гр. Данилишина Володимира Олександровича про внесення змін до рішення 48 
сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.12.2013 р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Данилишина В.О.» щодо терміну дії договору оренди. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Залишити рішення 48 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.12.2013 р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Данилишина В.О.» без змін.  
 

12.15.  СЛУХАЛИ: Заяву гр. Волошина Ігоря Афанасійовича про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи 
договір купівлі-продажу житлового будинку. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 48 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.12.2013 р. 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ставнічого В.І.», а саме в п.2 та п.3 даного рішення слова «гр.. 
Ставнічому Віктору Івановичу» замінити словами «гр. Волошину Ігорю Афанасійовичу» щодо 
земельної ділянки площею 0,0900 га по вул. Коцюбинського, 43 в м.Бар для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

12.16.  СЛУХАЛИ: Заяву гр. Новікової Валентини Іванівни щодо надання дозволу на відчуження частини 
земельної ділянки по вул. Монастирська, 71. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Новіковій Валентині Іванівні на відчуження частини земельної 
ділянки по вул. Монастирська, 71 в м.Бар. 
 

12.17.   Слухали: заяву гр. Омельчук Тамари Іванівни про внесення змін до рішення 36 сесії Барської 
міської ради 6 скликання від 28.02.2013р. «Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки» щодо терміну дії договору оренди.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Залишити рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.02.2013р. «Про 
продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки», наданої в оренду гр. Омельчук 
Тамарі Іванівні без змін. 
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12.18.  Слухали: заяву ФОП Панчохи Анатолія Івановича про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0664 га по вул. Святого Миколая, 1 для провадження комерційної 
діяльності.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Панчосі Анатолію Івановичу договір оренди земельної ділянки 
площею 0,0664 га в м. Бар по вул. Святого Миколая, 1 на 3 роки для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування незавершеного будівництва) з орендною  платою в розмірі 5 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Зобов’язати встановити паркан навколо 
незавершеного будівництва в місячний термін. 
 

12.19.  Слухали: клопотання ТОВ «Хлібна країна» щодо  земельної ділянки площею 0,0010 га по вул. 
Р.Люксембург (біля будинку №68) для провадження комерційної діяльності.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл  ТОВ «Хлібна країна» на виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення 
права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  орієнтовною площею 
0,0010 га по вул. Р.Люксембург  (біля будинку №68) в м.Бар для провадження комерційної 
діяльності (розміщення тимчасової споруди). 
 

12.20.  Слухали: клопотання ТОВ «Хлібна країна» щодо земельної ділянки площею 0,0010 га по вул. 
Пролетарська (між будинками №30 та №32) для провадження комерційної діяльності.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  ТОВ «Хлібна країна» на виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення 
права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  орієнтовною площею 
0,0010 га по вул. Пролетарська (між будинками №30 та №32) в м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (розміщення тимчасової споруди). 
 

12.21.  Слухали: клопотання ТОВ «Хлібна країна» щодо земельної ділянки площею 0,0010 га по вул. 
Соборна (біля будинку №23) для провадження комерційної діяльності.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  ТОВ «Хлібна країна» на виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення 
права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  орієнтовною площею 
0,0010 га по вул. Соборна (біля будинку №23) в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(розміщення тимчасової споруди). 
 

12.22.  Слухали: клопотання ТОВ «Хлібна країна» щодо земельної ділянки площею 0,0010 га на 
перехресті вулиць Пролетарська - Р.Люксембург для провадження комерційної діяльності.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  ТОВ «Хлібна країна» на виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення 
права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  орієнтовною площею 
0,0010 га на перехресті вулиць Пролетарська - Р.Люксембург в м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (розміщення тимчасової споруди). 
 

12.23.  Слухали: заяву гр.Трокачевського Григорія Івановича про виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Р.Люксембург  (біля будинку №68) в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр.Трокачевському Григорію Івановичу на виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
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для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  
орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Р.Люксембург (біля будинку №68) в м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
 

12.24.  Слухали: заяву гр. Ольшанської Оксани Вікторівни про поновлення договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0050 га по вул. Пролетарська, 20 Б для провадження комерційної діяльності 
(проведення добудови під магазин).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Ольшанській Оксані Вікторівні у поновленні договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0050 га по вул. Пролетарська, 20 Б для провадження комерційної діяльності 
(проведення добудови під магазин), враховуючи те, що договір оренди земельної ділянки 
закінчився 27.11.2012р. 
 

12.25.  Слухали: заяву ФОП Бабасюк Галини Самійлівни про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0040 га по вул. Островського, 2/1 для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Бабасюк Галині Самійлівні  термін дії договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0040 га в м. Бар по вул. Островського, 2/1 в м.Бар на 3 роки для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною  платою в розмірі 12 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
 

12.26.  Слухали: заяву ФОП Обухової Олени Володимирівни про продовження терміну дії договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0022 га по вул. Буняковського, 4-82  для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування нежитлової прибудови стоматкабінету).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Обуховій Олені Володимирівні договір оренди земельної ділянки 
площею 0,0022 га в м. Бар по вул. Буняковського, 4-82 в м.Бар на 3 роки для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування нежитлової прибудови стоматкабінету) з орендною  
платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
 

12.27.  Слухали: заяву гр. Бартащук Нелі Володимирівни щодо викупу земельної ділянки площею 0,0215 
га по вул. М.Туніка, 11 Б для провадження комерційної діяльності (обслуговування торгівельного 
павільйону ).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0215 га по 
вул. М.Туніка, 11 Б в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
торгівельного павільйону). 
 

12.28.  Слухали: заяву гр. Галецької Валентини Василівни щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0035 га по вул. Гагаріна, 3 - 38 для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
прибудови до магазину).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0035 га по 
вул. Гагаріна, 3-38 в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування прибудови до 
магазину). 
 

12.29.  Слухали: заяву гр. Обухової Олени Володимирівни щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0022 га по вул. Буняковського, 4 - 82 для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
нежитлової прибудови стоматкабінету).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 



 18 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0022 га по 
вул. Буняковського, 4 - 82 в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
нежитлової прибудови стоматкабінету). 
 

12.30.  Слухали: 1).заяву гр.Холода Юрія Юрійовича щодо викупу земельної ділянки площею 0,0094 га 
по вул. Святого Миколая 5 А для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
нежитлового приміщення).  
2). заяву депутата міської ради Гегамяна Армена Вагінаковича щодо зняття з розгляду  питання 
про викуп земельної ділянки площею 0,0094 га по вул. Святого Миколая 5 А для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення) гр. Холодом Юрієм 
Юрійовичем, в зв’язку з тим, що справа щодо придбання майна знаходиться в суді.   
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Заяву гр. Холода Ю.Ю. зняти з розгляду для додаткового вивчення. Гр.Гегамяну А.В 
надати в міську раду документи щодо розгляду в судовому порядку питання стосовно нерухомого 
майна по вул..Святого Миколая , 5 А в м.Бар. 
 

12.31.  СЛУХАЛИ: заяву ФОП Щепковського В.М. про розірвання договору оренди щодо земельної 
ділянки площею 0,2234 га по вул. Чернишевського, 1 «Б»  в м.Бар, для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку, в зв’язку зі здачею його в експлуатацію, та надання частини 
даної земельної ділянки в користування для обслуговування приміщення магазину. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Розірвати договір оренди землі, укладений між Барською міською радою та ФОП Щепковським 

В.М. 05.09.2011р., зареєстрований Барським районним відділом земельних ресурсів 
17.04.2012р. за №052021014006082, щодо земельної ділянки площею 0,2234 га по вул. 
Чернишевського, 1 «Б»  в м.Бар, за згодою сторін, з ініціативи орендаря.  

2) ФОП Щепковському В.М. повернути Барській міській раді земельну ділянку, зазначену у п. 1 
даного рішення, за актом приймання-передавання відповідно до умов договору оренди землі, у 
місячний строк з моменту прийняття даного рішення. 

3) Після повернення ФОП Щепковським В.М. земельної ділянки, зазначеної у п. 1 даного рішення, 
перевести дану земельну ділянку до земель запасу міста. 

4) Надати дозвіл  ФОП Щепковському Віктору Миколайовичу на виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди  
орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Чернишевського, 1«Б»-44 в м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування приміщення магазину) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 
 

12.32.  СЛУХАЛИ:  
Головуючий повідомив що на адресу міської ради надійшла заява директора МП ВКПФ 
«Вікторія» Погребняка В.М. від 27.01.2013р., зареєстрована в міській раді 30.01.2014р., щодо 
припинення дії договору оренди земельної ділянки по вул..М.Туніка, 7-а шляхом його розірвання 
за взаємною згодою сторін. Питання на  комісії не розглядалось, але працівники апарату міської 
ради провели бесіди з членами постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього  природного  середовища і вони запропонували винести питання на 
розгляд сесії, що не суперечить нашому регламенту. Питання опрацьоване і вивчене 
працівниками апарату міської ради. Пропоную заяву директора МП ВКПФ «Вікторія» Погребняка 
В.М. щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки по вул..М.Туніка, 7-а шляхом його 
розірвання за взаємною згодою сторін розглянути на даній сесії. 
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Розглянути заяву директора МП ВКПФ «Вікторія» Погребняка В.М. щодо припинення 
дії договору оренди земельної ділянки по вул..М.Туніка, 7-а шляхом його розірвання за взаємною 
згодою сторін.  
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СЛУХАЛИ:  
Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. зачитала заяву директора МП ВКПФ 
«Вікторія» Погребняка В.М. щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки по 
вул..М.Туніка, 7-а шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін. 
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо орендної плати за земельну ділянку. 
Логінова Л.Г. повідомила, що оплата проведена вчасно. Даний лист – це підстава для прийняття 
відповідного рішення. 
Голосували за - одноголосно. Рішення додається 
ВИРІШИЛИ: 
1) Розірвати договір оренди землі, укладений між Барською міською радою та МП ВКПФ 

«Вікторія» 04.03.2008р., зареєстрований Вінницькою регіональною філією центру ДЗК, про що у 
Державному реєстрі земель вчинено запис від 10.04.2008 р. за № 040810100012, щодо 
земельної ділянки площею 0,3440 га по вул. М.Туніка (бувша вул. К.Лібкнехта), 7-а  в м.Бар, за 
згодою сторін, з ініціативи орендаря.  

2) МП ВКПФ «Вікторія» повернути Барській міській раді земельну ділянку, зазначену у п. 1 даного 
рішення, за актом приймання-передавання відповідно до умов договору оренди землі, у 
місячний строк з моменту прийняття даного рішення. 

3) Після повернення МП ВКПФ «Вікторія» земельної ділянки, зазначеної у п. 1 даного рішення, 
перевести дану земельну ділянку до земель запасу міста. 

 
12.33.  СЛУХАЛИ: Депутат Цицюрський Л.Л. зачитав свій депутатський запит про незастосування СО 

«Барські районні електричні мережі»  передбачених чинним законодавством пільгових тарифів на 
електропостачання для жителів будинків №№6,8 по пров.Коцюбинського в м.Бар (депутатський 
запит додається). 
ВИСТУПИЛИ: 
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. повідомив, що за ініціативою та в присутності міської 
ради складений  акт Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання 
електричної і теплової енергії у Вінницькій області щодо віднесення даних житлових будинків до 
категорії «багатоквартирних будинків не газифікованих  природним газом і в яких відсутні або не 
функціонують системи централізованого теплопостачання». Тепер регулювання тарифів згідно 
складеного акту має виконувати постачальник послуг, тобто ПАТ «Вінницяобленерго». 
Цицюрський Л.Л. запропонував від міської ради зробити подання, щоб СО «Барська РЕМ» 
відреагувала на цей акт. Потрібно вимагати від постачальника послуг  електроенергії застосувати 
відповідні тарифи для жителів будинків №№6,8 по пров.Коцюбинського. 
Гвоздяр Ю.В. зауважив, що подання повинен робити споживач, так як порушуються його права 
згідно Постанови НКРЕ про застосування тарифів. Люди мають право звертатись в суд чи інші 
органи. 
Головуючий  повідомив, що, починаючи з червня 2012 року, велися перемовини з мешканцями 
будинків щодо будівництва автономної котельні для опалення будинків №№6,8 по пров. 
Коцюбинського.  Проте жодного разу збори не прийшли до єдиної думки. Питання щодо тарифів 
на електроенергію не раз обговорювались на засіданнях виконкому за участю начальника СО 
«Барські РЕМ» Мельника В.І. Також наших працівників добре знають в «Вінницяобленерго». Це 
питання на контролі. На підставі Вашого депутатського запиту міська рада може звернутися до 
відповідних органів з проханням щодо застосування тарифу для цих будинків згідно постанови 
НКРЕ.  
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Звернутись до СО «Барські районні електричні мережі», ПАТ «Вінницяобленерго», 
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 
енергії у Вінницькій області, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання 
електричної і теплової енергії (Головної організації) щодо застосування СО «Барські районні 
електричні мережі»  передбачених чинним законодавством пільгових тарифів на 
електропостачання для жителів будинків №№6,8 по пров.Коцюбинського в м.Бар.  
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13.  Різне 
Степанківський М.О. зачитав депутатське звернення щодо покращення роботи міської ради, 
задав запитання щодо суми коштів, заблокованих казначейством, прийняття мір міською радою 
щодо розблокування коштів (депутатське звернення додається). 
Головуючий надав відповіді на деякі запитання згідно депутатського звернення, запропонував 
надати письмову відповідь запитувачу.  
Цицюрський Л.Л., зачитав депутатське звернення щодо останніх подій , що відбуваються в 
Україні, запропонував депутатам підписати дане звернення (депутатське звернення додається).  
 

Головуючий повідомив, що порядок денний 49 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та пропозиції 
стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 49 сесії міської ради від 
31.01.2014р. 
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 49 сесії міської ради 6 скликання від 31.01.2014р. 
Звучить Гімн України.   

 
Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 
 
Секретар                                                                                                 Г.В.Педос 
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49 сесії 6 скликання

від 31 січня 2014 р.

на 2014 р.

всього ( грн.)

32 690 748

1 КП "Бар-благоустрій" 16 058 413

1 236 514 Заг фонд міського бюджету

Санітарна очистка міста в т.ч. полив вулиць 39 760 Заг фонд міського бюджету

242 920 Заг фонд міського бюджету

65 200 Заг фонд міського бюджету

Утримання доріг 800 217 Спец. фонд міського бюджету

43 200 Заг фонд міського бюджету

Охорона навколишнього природного середовища 35 217 Заг фонд міського бюджету

10 000 Заг фонд міського бюджету

13 422 226

2 132 033 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

392 279 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

3 500 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

1890681 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

101200 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

64600 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

190000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

100 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

100 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

200 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

20 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

4 361 366 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

12 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Улаштування освітлення по вул.Кірова 80 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Реконструкція дороги по вул.Димитрова 150 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

1 379 359

624 284

50 000

50 000

100 000

128067

137 008

290 000

20 314

20314

ПКД Реконструкція дорожного покриття та системи зливної 

каналізації вул.Володарського, Б.Сфорци, Б.Хмельницького

Виготовлення ПКД на реконструкцію вул.Територія цукрового з-

ду в частині влаштування відгалуження на 

вул.Червоноармійська в м.Бар

ПКД Реконструкція церковної площі по вул.Св.Миколая

Реконструкція вул.Соборна від перехр.Пролетарська до 

перехр.вул.Бони Сфорци

Встановлення дорожніх знаків

 Утримання та експлуатація  автомобільних доріг \вулиць\ 

міста

Встановлення турнікетів по вул.Пролетарськ та Р.Люксембург 

для інвалідів по зору

Встановлення звукових світлофорів по вул.Пролетарська (2 шт)

Реконструкція зелених зон

Виготовлення ПКД та реконструкція (розширення) міського 

кладовища

Придбання автотранспорту

Капітальний ремонт дороги по вул. Територія цукрового заводу

ПКД Реконструкція зливної каналізації та водостоку з 

вул.Св.Миколая, Б.Сфорци, Плотинна

ПКД Реконструкція дорожного покриття та системи зливної 

каналізації

  Благоустрій міста

Освітлення  всього

Придбання біотуалетів

ПКД  ,  Реконструкція тротуарів м.Бар по вул.Соборна, 

Пролетарська, Р.Люксембург

Реконструкція дитячого та спортивного майданьчика в парковій 

зоні м. Бар

Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /

Надходження до спецфонду від 

забруденння навколишнього 

Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /

Капітальні вкладення

Озеленення вулиць міста

Загальна сума по виконанню програми соціально-

економічного розвитку міста 

Програма соціально-економічного розвитку 

Утримання кладовища

Громадські роботи (залучення громадян зареєстрованих в 

міста на 2014 рік

Найменування
№ 

п\п
Джерело  фінансування

Спеціальний фонд /

Барської міської ради

Спеціальний фонд /

Спеціальний фонд /

Екологія 

Реконструкція мереж вуличного освітлення міста (І та ІІ 

пусковий комплекс)

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт вул.Б.Сфорци (від 

перехрестя з вул.Комарова до перехрестя з 

вул.Б.Хмельницького) ( від перехрестя з вул.Б.Сфорци до 

перехрестя з вул.Заводська)

Проведення ямкового ремонту

Охорона навколишнього середовища

Додаток до рішення 

Реконструкція вул.Соборна від перехр.Пролетарська до 

перехр.вул.Бони Сфорци



2 4 326 902

100 000

1 619 791

290 180

256 105

156 105

306 848

187 541

75 332

75 000

60 000

300 000

50 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

850 000

3 8 738 082

462 180 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

231 262 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

1 450 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

287 970 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

570 601 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

49 848 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

352 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

699 400 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

2 027 143 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

3 132 980 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

460 948 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

462 300 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

4 332 905

332 905 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

5 504 220
20 000

20 000

Реконструкція системи енергопостачання (освітлення 

нежитлових приміщень, підвалів, сходиних кліток) та 

енергозберігаючі технології з підключенням понижуючих 

трансформаторів на шагове релє.

Ремонт шахрних колодязів

Виготовлення ПКД "Будівництво каналізаційних очисних споруд 

в м.Бар"

Реконструкція покрівлі будинку вул.Пролетарська,32

Встановлення енергозберігаючих вікон в під"їздах житлових 

будинків

Барське будинкоуправління

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Придбання дизельгенератора

Реконструкція покрівлі даху буд.Р.Люксембург, 72

виконання робіт по робочому проекту "Будівництво водогону по 

вул. Ватутіна в м. Бар"

Придбання муловсмоктуючої машини марки КО-503ИВ

виконання робіт по робочому проекту "Будівництво водогону по 

вул. Дорошенка в м. Бар"

виконання робіт по робочому проекту "Реконструкція водогону 

по вул.Кооперативна  м. Бар"

Внески в статутні фонди (придбання основних засобів)

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

Загальний фонд міського бюджету

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

(експертиза генплану забудови міста)

Архітектура

Спеціальний фонд / фонд розвитку/ 

кошти держбюджету

будівництво котельні на газовому паливі з її інженерним 

забезпеченням опалення будинку по вул. Р.Люксембург, 68, 

м.Бар

Міська рада 

Реконструкція покрівлі будинку по вул.Б.Сфорци, 76 

(Шевченка,36)
Реконструкція шатрового даху житлового будинку по 

вул.Б.Хмельницького,15

Виготовлення ПКД та проведення капіітального ремонту 

покрівель будинків з м"яким покриттям по вул. 

Чернишевського,1А, Соборна,17, Коцюбинського, 10, 

Св.Миколая,30, Врублевського,39

Реконструкці покрівлі даху буд.по вул.Пролетарська,21

Встановлення металевих дверей з кодовим замком в під"їздах 

житлових будинків

Виготовлення ПКД  та  переведення будинків з шатровим 

покриттям на м"яку покрівлю вул.Комарова,3, Пролетарська,14, 

Пролетарська, 32, Р.Люксембург,11, Р.Люксембург,19, 

Р.Люксембург,21, Р.Люксембург,27, Р.Люксембург,29, 

Р.Люксембург,31, Р.Люксембург,60, Р.Люксембург.64, 

Р.Люксембург,68, Соборна,1, Щорса,3

Реконструкція покрівлі буд.Комарова,1

виконання робіт по робочому проекту "Реконструкця 

технологічного обладнання каналізаційних насосних станцій 

очисних споруд та КНС №1 м.Бар"

КВП Барводоканал

Баркомунтепло

Ремонт міських криниць

Реконструкція покрівлі будинків по вул.Соборна,23 

виконання робіт по робочому проекту "Будівництво водогону по 

вул. Островського в м. Бар"

виконання робіт по робочому проекту "Будівництво 

водопроводу по вул. Монастирська - Маяковського в м. Бар"

виконання робіт по робочому проекту "Будівництво 

каналізаційної мережі по вул. Монастирська - Маяковського в м. 

Бар"



140 000

110 000
30 000

35 000

35 000

207 220

10 000

183 000

14 220

102 000

52 000

50 000 Спеціальний фонд / фонд розвитку/

6 110 000

 Фінансова підтримка редакції газети "Барчани" 110 000

7 215 000

80 000
15 000
30 000
20 000
70 000

8 2 305 226

5 000
32 000

Придбання вогнегасників 5 000

22 000
50 000
10 000
32 100

150 000
2 000
4 000
7 500

15 000
Придбання комп"ютерів 18 000

32 000

1 007 126
15 000

250000

30 000
30 000

Заміна електромережі приміщення ДНЗ №2 30 000
Ремонт покрівлі ДНЗ №3, господ.приміщень 120 000

80 000

Придбання розкладушок (ДНЗ №3) 10 000

180 000

35 000

Прибдання електроприладів (холодильники,морозильні 

камери,електроплити, пральні машини, бойлери)

Реконструкція приміщення малої пральні ДНЗ №1

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення 

ДНЗ №3, № 8

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення ДНЗ №1 

(заміна вікон, дверей, утеплення фасаду) Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Придбання металопластикових вікон, дверей

Випробовування електромережі ДНЗ№1 на опір та ізоляцію
Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Придбання новорічних подарунків Загальний фонд міського бюджету

Закупівля протипожежного інвентаря

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Позашкільна освіта. Пітримка оздоровчого табору 

"Фортуна"

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Придбання кухоного посуду Загальний фонд міського бюджету

Придбання м"якого інвентаря Загальний фонд міського бюджету

Виконання комплексної програми профілактики злочиності в 

Барському р-ні на Барський РВ УМВС України у Вінницькій обл.

Виготовлення тех.документації із землеустрою

Надання пільг по сплаті комунальних послуг інвалідам по зору 

Барського ТПО УТОС

Дошкільні навчальні заклади

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Закупівля путівок для оздоровлення дітей сиріт, дітей інвалідів, 

з малозабезпечених сімей

Придбання меблів

Придбання холодильних камер
Придбання фонтанів питних
Придбання умивальників

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Проведення експертизи земельних ділянок під житлове 

будівництво

Видатки на надання фінансової підтримкм Барському міському 

центру реабілітації молоді "Еверест"

Землеустрій

Видатки на надання фінансової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення ( допомога на поховання)

Інші видатки

Засоби масової інформації

Капітальний ремонт огорожі

Барська района спілка ветеранів війни в афганістані "Воїнів-

інтернаціоналістів

Інша субвенція на утримання

Інші культурноосвітні заходи та заклади
Видатки на проведення міроприємств і заходів по відзначенню 

памятних дат  та загальнодержавних св"ят

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Виготовлення печаток та вивісок ДНЗ

Встановлення огорожі між ігровими майданьчиками та 

господ.будівлями ДНЗ №7

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Ремонт дитячих павільйонів в ДНЗ

Капітальний ремонт огорожі навколо ДНЗ №7

Реконструкція ігрових майданьчиків ДНЗ

Виготовлення державних актів на землю Загальний фонд міського бюджету

Загальний фонд міського бюджету

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Загальний фонд міського бюджету

Створення сайтів та підключення до мережі Інтернет, 

абонплата

Перезарядка вогнегасників Загальний фонд міського бюджету

Навчання з питань пожежної безпеки



3 000
Придбання витяжки на кухню ДНЗ №7 10 000

8 000
2 500

Ремонт приміщення ДНЗ №8 80 000

Придбання декоративної плитки 30 000

9 100 000

100 000
Секретар  ради О.В.Кальман

Загальний фонд міського бюджету

Співфінансування при участі у конкурсах по програмах    

соціально-економічного розвитку міста

Соціально-економічний розвиток міста

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Придбання світильників Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Спеціальний фонд / фонд розвитку/

Перенесення електролічильника з підстанції в приміщення ДНЗ 

№7

Ремонт навісних козирків ДНЗ №2, №7



   УКРАЇНА 

БАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА БАРСЬКОГО РАЙОНУ   

                               ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 Р І Ш Е Н Н Я  

49 сесія                                                         6   скликання 

31 .01.2014 року 

 

 Про затвердження  програми  

соціально-економічного розвитку міста  
  
                 Відповідно до ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік,  показників 

бюджету міської ради на 2014 рік та   висновків комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,  Барська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 

рік. ( додаток ) 

 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  постійну 

комісію міської ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій.                    

 

Міський голова                                           О.І.Дзісь 

 

 

 
Cекретар Барської міської ради  

Кальман О.В. ________________ 

Начальник ФЕВ – головний бухгалтер 

Гаджалова М.Ф. ______________ 

Головний спеціаліст ФЕВ, економіст 

Ковтун І.М. _____________________ 
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Україна 

Барська міська рада 

Барського району Вінницької області 

Р І Ш Е Н Н Я    
                                                      

49 сесія                                        6  скликання 
             31.01.2014 р. 

 

Про міський бюджет на 2014 рік 

 

Відповідно до п.23 ст. 26, п.1 ст.28, ст. 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 76 Бюджетного Кодексу України, та за погодженням з постійною  комісією з питань  

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій ,  міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити загальний обсяг доходів  міського бюджету на 2014 рік в сумі  16 863 864,00                    

грн. , в тому числі загального фонду бюджету  12 087 157,00   грн.  та  спеціального фонду бюджету 

4 776 707,00  грн. , із них  бюджет розвитку  становить   3 231 318,00  грн. (додаток № 1) . 

1.1. Затвердити доходи по загальному фонду , як іншу субвенцію, на заклади соціально - 

побутової сфери по коду 41035000 « Інша субвенція»   на суму 183000,00 грн. та направити на 

фінансування РЦ «Еверест». 

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік  в сумі 16 863 864,00                    

грн., в тому числі : обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12 087 157,00   грн. та видатки 

спеціального фонду бюджету  4 776 707,00    грн. за  тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів (додаток  № 2) та головними розпорядниками коштів  (додаток 

№3)  в тому числі бюджет розвитку.  

 

3. Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в 

розмірі 15 000 грн. 

 

4. Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 5) видатки на які у 2014 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету  на 2014 

рік  за їх економічною структурою: 

-        оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/; 

- нарахування на заробітну плату /код 2120/; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  /код 2220/; 

- забезпечення продуктами харчування  /код 2230/; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/; 

- поточні трансферти населенню /код 2730/; 

 

         6. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 



 2 

установами. 

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 

установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

7. Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства України 

короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних 

з забезпеченням фінансування видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці 

працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. Придбання продуктів 

харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового 

бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів 

України прогнозних надходжень доходів місцевого бюджету на 2014 рік, що враховуються при 

визначені міжбюджетних трансфертів - середньострокові безвідсоткові позички на умовах 

повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. 

 

 8. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.                           
         

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

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради (Хода Є.Г.). 

  

 

 

Міський голова                                ______________                О.І.Дзісь 

 

 

 
Секретар Барської міської ради 

Кальман О.В. ______________ 

Начальник ФЕВ – головний бухгалтер 

Гаджалова М.Ф. ____________ 

Головний спеціаліст ФЕВ, економіст  

Ковтун І.М. ____________ 

 



м. Бар Додаток 1

від  31.01.2014р.

(грн.)

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження  6163508,00 3097792,00 2890318,00 9261300,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
4602552,00 4602552,00

11010000 Податок на доходи фізичних осіб  4560674,00 0,00 0,00 4560674,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

4121721,00 4121721,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

263562,00 263562,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

76314,00 76314,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

99077,00 99077,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  41878,00 0,00 0,00 41878,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
41878,00 41878,00

12000000 Податки на власність  0,00 163800,00 0,00 163800,00

12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного 

засобу 
0,00 163800,00 163800,00

12030100
Збір за першу реєстрацію колісних 

транспортних засобів (юридичних осіб) 
10800,00 10800,00

12030200
Збір за першу реєстрацію колісних 

транспортних засобів (фізичних осіб) 
153000,00 153000,00

13000000
Збори та плата за спеціальне використання 

природних ресурсів 
1371831,00 0,00 0,00 1371831,00

13050000 Плата за землю  1371831,00 1371831,00

13050100 Земельний податок з юридичних осіб  376928,00 376928,00

13050200 Орендна плата з юридичних осіб  696429,00 696429,00

13050300 Земельний податок з фізичних осіб  40099,00 40099,00

13050500 Орендна плата з фізичних осіб  258375,00 258375,00

18000000 Місцеві податки і збори 189125,00 2914078,00 2890318,00 3103203,00

18010000
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
0,00 37700,00 37700,00 37700,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами 

37700,00 37700,00 37700,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами 

0,00

18040000
Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності 
189125,00 23760,00 0,00 212885,00

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 

особами 

58204,00 58204,00

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений юридичними 

особами 

62595,00 62595,00

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений 

фізичними особами 

40526,00 40526,00

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності 

(оптова торгівля), сплачений юридичними 

особами 

18060,00 18060,00

18040900
Збір за провадження торговельної діяльності із 

придбанням пільгового торгового патенту 
0,00

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим 

газом на стаціонарних, малогабаритних і 

пересувних автозаправних станціях, заправних 

пунктах 

23760,00 23760,00

                          До рішення 49 сесії 6 скликання Барської міської 

ради 

Доходи міського бюджету на 2014 рік

Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

Разом



18041800
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

сплачений фізичними особами 
9740,00 9740,00

18050000 Єдиний податок  0,00 2852618,00 2852618,00 2852618,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 600266,00 600266,00 600266,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2252352,00 2252352,00 2252352,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 19914,00 0,00 19914,00

19010000 Екологічний податок 0,00 19914,00 0,00 19914,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

17715,00 17715,00

190102 328,00 328,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

1871,00 1871,00

20000000 Неподаткові надходження  331580,00 770400,00 0,00 1101980,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
299217,00 0,00 0,00 299217,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до бюджету, та 

дивіденди (доход), нараховані на акції 

(частки, паї) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна 

власність 

4135,00 0,00 0,00 4135,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до бюджету  

4135,00 4135,00

21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів 
284270,00 284270,00

21080000 Інші надходження  10812,00 0,00 0,00 10812,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10812,00 10812,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності 

32363,00 0,00 0,00 32363,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

0,00

22090000 Державне мито  32363,00 0,00 0,00 32363,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

17363,00 17363,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

15000,00 15000,00

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 400,00 0,00 400,00

24060000 Інші надходження  0,00 400,00 0,00 400,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

400,00 400,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,00 770000,00 0,00 770000,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 

0,00 770000,00 0,00 770000,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
650000,00 650000,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  120000,00 120000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1326,00 341000,00 341000,00 342326,00

31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
1326,00 36000,00 36000,00 37326,00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових 

коштів, власники яких невідомі 

1326,00 0,00 0,00 1326,00



31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники 

яких невідомі  

1326,00 1326,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

36000,00 36000,00 36000,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
0,00 305000,00 305000,00 305000,00

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 305000,00 305000,00 305000,00

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`є

305000,00 305000,00 305000,00

50000000 Цільові фонди  0,00 0,00 0,00 0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади  

0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 6496414,00 4209192,00 3231318,00 10705606,00

40000000 Офіційні трансферти  5590743,00 567515,00 0,00 6158258,00

41000000 Від органів державного управління  5590743,00 567515,00 0,00 6158258,00

41020000 Дотації  5407743,00 0,00 0,00 5407743,00

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з 

районних та міських (міст Києва і Севастополя, 

міст республіканського і обласного значення) 

бюджетів  

5407743,00 5407743,00

41030000 Субвенції  183000,00 567515,00 0,00 750515,00

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах 

567515,00 567515,00

41035000 Інші субвенції 183000,00 0,00 0,00 183000,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 12087157,00 4776707,00 3231318,00 16863864,00

Секретра ради О.В.Кальман



м. Бар Додаток 2

від 31.01.2014р. 

(грн.)

з них
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

010000 Державне управління 1170944,00 1002438,00 70760,00 120000,00 1290944,00

010116 Органи місцевого самоврядування 1170944,00 1002438,00 70760,00 120000,00 1290944,00

070000 Освіта 9627582,00 6799906,00 816449,00 650000,00 10277582,00

070101 Дошкільні заклади освіти 9621282,00 6799906,00 816449,00 650000,00 10271282,00

070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 6300,00 0,00 0,00 0,00 6300,00

090000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
207220,00 0,00 0,00 0,00 207220,00

090412
Інші видатки на соціальний захист 

населення 
10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

091106 Інші видатки 183000,00 0,00 0,00 0,00 183000,00

91207
Пільги, що надаються населенню, на оплату 

житл.-комун.послуг і природ.газу (УТОС)
14220,00 0,00 0,00 0,00 14220,00

100000 Житлово-комунальне господарство 820631,00 820631,00

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 820631,00 820631,00

110000 Культура і мистецтво 35000,00 35000,00

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 35000,00 35000,00

120000 Засоби масової інформації 110000,00 110000,00

120201 Періодичні видання (газети та журнали) 110000,00 110000,00

150000 Будівництво 20000,00 3231318,00 3231318,00 3231318,00 3251318,00

150101 Капітальні вкладення 3231318,00 3231318,00 3231318,00 3231318,00

150202
Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування 
20000,00 20000,00

160000
Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
65780,00 65780,00

160101 Землеустрій 65780,00 65780,00

170000
Транспорт, дорожнє господарство, 

зв`язок, телекомунікації та інформатика 
755075,00 755075,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

755075,00 755075,00

240000 Цільові фонди 20314,00 20314,00

240603
Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища
20314,00 20314,00

РАЗОМ

Видатки спеціального фонду

Всього
споживан

ня

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

розвитку бюджет 

розвитку

з них

До рішення 49 сесії 6 скликання Барської міської ради

Видатки міського бюджету  на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Всього оплата 

праці

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії



240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади 

0,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 30000,00 30000,00

250102 Резервний фонд 10000,00 10000,00

250404 Інші видатки 20000,00 20000,00

Разом видатків 0,00

Всього видатків 12087157,00 7802344,00 887209,00 4776707,00 0,00 3231318,00 3231318,00 16863864,00

Секретар ради Кальман О.В.



м. Бар Додаток 3

від  31.01.2014р.

(грн.)

з них
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

0129 Барська міська рада 0,00

010000 Державне управління 1170944,00 1002438,00 70760,00 120000,00 1290944,00

010116 Органи місцевого самоврядування 1170944,00 1002438,00 70760,00 120000,00 1290944,00

070000 Освіта 9627582,00 6799906,00 816449,00 650000,00 10277582,00

070101 Дошкільні заклади освіти 9621282,00 6799906,00 816449,00 650000,00 10271282,00

070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 6300,00 6300,00

090000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
207220,00 207220,00

090412
Інші видатки на соціальний захист 

населення /допомога на поховання/
10000,00 10000,00

091106 Інші видатки / Еверест/ 183000,00 183000,00

91207
Пільги, що надаються намеленю, на оплату 

житл.-ком.послуг і природ.газу (УТОС)
14220,00 14220,00

100000 Житлово-комунальне господарство 820631,00 820631,00

100203
Благоустрій міст, сіл, селищ                              

/КП Бар-благоустрій/
820631,00 820631,00

110000 Культура і мистецтво 35000,00 35000,00

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 35000,00 35000,00

120000 Засоби масової інформації 110000,00 110000,00

120201
Періодичні видання (газети та 

журнали) /Редакція газети Барчани/
110000,00 110000,00

150000 Будівництво 20000,00 3231318,00 3231318,00 3231318,00 3251318,00

150101 Капітальні вкладення /Барська міська рада/ 975845,00 975845,00 975845,00 975845,00

Капітальні вкладення /КП Бар-благоустрій/ 2255473,00 2255473,00 2255473,00 2255473,00

150202
Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування 
20000,00 20000,00

160000
Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
65780,00 65780,00

160101 Землеустрій 65780,00 65780,00

170000
Транспорт, дорожнє господарство, 

зв`язок, телекомунікації та інформатика 
755075,00 755075,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг                    / 

КП Бар-благоустрій/

755075,00 755075,00

з них

оплата 

праці

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

До рішення 49 сесії 6 скликання Барської міської ради

Розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

Всього
споживан

ня
розвитку

бюджет 

розвитку

з них

РАЗОМ
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Всього
оплата 

праці



240000 Цільові фонди 20314,00 20314,00

240603

Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища /КП 

Бар-благоустрій/
20314,00 20314,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади 

0,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 30000,00 30000,00

250102 Резервний фонд 10000,00 10000,00

250404 Інші видатки 20000,00 20000,00

Всього видатків 12087157,00 7802344,00 887209,00 4776707,00 3231318,00 3231318,00 16863864,00

Секретар ради Кальман О.В.



Додаток  №4 

до рішення 49 сесії 6 скликання 

Барської міської ради від 31.01.2014року 
 

 

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів між Барський міським бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік 
( грн.) 

Код 

бюджету 
Найменування АТО 

Міжбюджетні трансферти 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Дотація вирівнюваення 

Субвенція 

на заклади 
соціально-

культурної 
сфери  

в тому числі 
Субвенція з 

державного 
бюджету 

місцевим 

бюджетам на 
будівництво, 

реконструкці

ю, ремонт  та 
утримання 

вулиць і доріг 
комунальної 

власності у 

населених 
пунктах… 

Субвенція 

під 

інвестиційні 
проекти… 

… 

… 
… 

сума 

щоденний 

норматив 

відрахувань 

Заклади 
освіти 

Заклади 
культури 

Фінансуван
ня 

реабілітацій

ного центру 
«Еверест» 

01  5407743,00  183000,00   183000,00 567515,00    6158258,00 

             

             

 
ВСЬОГО 

 
5407743,00  183000,00   183000,00 567515,00    6158258,00 

 

 

 

 

 

                               Секретар Барської міської ради                                                       Кальман О.В. 
 



Додаток № 5 
до рішення 49 сесії 6 скликання 

Барської міської  ради 
від  31.01.2014р.  

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2014  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
(грн.) 

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків 

місцевих 

бюджетів 

Назва головного розпорядника 

коштів 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва  

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки  

Разом 

видатків на 

поточний рік  

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

 Барська міська рада      

150101 Капітальні вкладення 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон, дверей, 

утеплення фасадів) 
975 845,00   975 845,00 

 КП Бар-благоустрій      

150101 Капітальні вкладення 
Реконструкція та розширення кладовища на території 

Гаївської сільської ради, Барського р-ну 
1 071 906,00   1 071 906,00 

150101 Капітальні вкладення 
Реконструкція вул..Теритолія цукрового з-ду в частині 

влаштування відгалуження на вул..Червоноармійська в .Бар 
1 183 567,00   1 183 567,00 

       

 Всього  3 231 318,00   3 231 318,00 

* Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою. 

  
 

 

Секретар Барської міської ради               ________________             О.В.Кальман 



Додаток № 6 

до рішення  49 сесії  6 скликання 

Барської міської ради 

від 31.01.2014року 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

міського бюджету  Барської міської ради  у 2014 році* 
     (грн.) 

Код типової відомчої 

класифікації видатків 

місцевих бюджетів 

Назва головного 

розпорядника коштів 
Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 

Код тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування коду 

тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума 

001 

100203 Програма соціально-економічного 

розвитку, благоустрою міста, 

комунального підприємства КП «Бар-

благоустрій» на 2014 р. 

820631,00   820631,00 

 
150101 

Програма соціально-економічного 

розвитку міста на 2014 р. 

 

Програма соціально-економічного 

розвитку міста 

3231318,00 3231318,00 

 
150202 

20000,00  20000,00 

 160101 65780,00  65780,00 

 170703  755075,00 755075,00 

 240603  20314,00 20314,00 

 090412 
Програма соціального захисту 

населення на 2014 р. 
10000,00   10000,00 

 091207 

Програма по наданю часткової 

компенсації вартості житлово-

комунальних послуг інвалідам по 

зору 1 та 2 груп на 2012-2018рр. 

14220,00   14220,00 

 110502 
Програма загально-культурного 

розвитку міста на 2014 р. 
35000,00   35000,00 

 120201 
Програма діяльності редакції газети 

«Барчани» на 2014 р. 
110000,00   110000,00 

 091106 

Комплексна програма Барського 

міського центру соціально-

психологічної реабілітації малоді з 

функціональними обмеженями 

«Еверест» 

183000,00   183000,00 

 Всього  1258631,00  4006707,00 5265338,00 

 

                                    Секретар ради                                                              Кальман О.В.               
 



тариф коеф.
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

010116

2272
Оплата водопостачання і 

водовідведення
22060 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1837

2273 Оплата електроенергії 20800 3717 1239 1239 1239 1239 1239 976 1239 1239 1239 1239 4956

2274 Оплата природнього газу 27900 10161 3387 3387 2498 1694 3387 3387

2272
Оплата водопостачання і 

водовідведення (м 
3
)

1440 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 15,32

2273 Оплата електроенергії (Кватт) 13786 3000 1000 1000 1000 1000 1000 786 1000 1000 1000 1000 1000 1,239

2274 Оплата природнього газу 8238 3000 1000 1000 738 500 1000 1000 3,387

070000

2272
Оплата водопостачання і 

водовідведення
86635 7813 7813 7813 7813 7813 5439 5439 5439 7813 7813 7813 7813

ДНЗ №1 19303 1838 1838 1838 1838 1838 919 919 919 1838 1838 1838 1838

ДНЗ №2 12869 1226 1226 1226 1226 1226 613 613 613 1226 1226 1226 1226

ДНЗ №3 8043 766 766 766 766 766 383 383 383 766 766 766 766

ДНЗ №7 9652 919 919 919 919 919 460 460 460 919 919 919 919

ДНЗ №8 36768 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064

2273 Оплата електроенергії 198860 23541 21063 21063 17346 14249 9293 9293 9293 14249 17346 21063 21063

ДНЗ №1 34073 4336,5 3717 3717 3097,5 2478 1239 1239 1239 2478 3097,5 3717 3717

ДНЗ №2 34073 4336,5 3717 3717 3097,5 2478 1239 1239 1239 2478 3097,5 3717 3717

ДНЗ №3 34073 4336,5 3717 3717 3097,5 2478 1239 1239 1239 2478 3097,5 3717 3717

ДНЗ №7 34073 4336,5 3717 3717 3097,5 2478 1239 1239 1239 2478 3097,5 3717 3717

ДНЗ №8 62570 6195 6195 6195 4956 4336,5 4336,5 4336,5 4336,5 4336,5 4956 6195 6195

2274 Оплата природного газу 530954 104997 104997 83870 40644 0 0 0 0 0 40644 67740 88062

ДНЗ №1 121932 23709 23709 18629 10161 10161 15242 20322

ДНЗ №2 77901 16935 16935 13548 3387 3387 10161 13548

ДНЗ №3 77901 16935 16935 13548 3387 3387 10161 13548

ДНЗ №7 108384 20322 20322 16935 10161 10161 13548 16935

ДНЗ №8 144836 27096 27096 21210 13548 13548 18629 23709

2272
Оплата водопостачання і 

водовідведення (м 
3
)

5655 510 510 510 510 510 355 355 355 510 510 510 510 15,32

ДНЗ №1 1260 120 120 120 120 120 60 60 60 120 120 120 120

ДНЗ №2 840 80 80 80 80 80 40 40 40 80 80 80 80

ДНЗ №3 525 50 50 50 50 50 25 25 25 50 50 50 50

ДНЗ №7 630 60 60 60 60 60 30 30 30 60 60 60 60

ДНЗ №8 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2273 Оплата електроенергії (Кватт) 160500 19000 17000 17000 14000 11500 7500 7500 7500 11500 14000 17000 17000 1,239

ДНЗ №1 27500 3500 3000 3000 2500 2000 1000 1000 1000 2000 2500 3000 3000

ДНЗ №2 27500 3500 3000 3000 2500 2000 1000 1000 1000 2000 2500 3000 3000

ДНЗ №3 27500 3500 3000 3000 2500 2000 1000 1000 1000 2000 2500 3000 3000

ДНЗ №7 27500 3500 3000 3000 2500 2000 1000 1000 1000 2000 2500 3000 3000

ДНЗ №8 50500 5000 5000 5000 4000 3500 3500 3500 3500 3500 4000 5000 5000

2274 Оплата природного газу (тис. м 
3 
) 156762 31000 31000 24762 12000 0 0 0 0 0 12000 20000 26000 3,387

ДНЗ №1 36000 7000 7000 5500 3000 3000 4500 6000

ДНЗ №2 23000 5000 5000 4000 1000 1000 3000 4000

ДНЗ №3 23000 5000 5000 4000 1000 1000 3000 4000

ДНЗ №7 32000 6000 6000 5000 3000 3000 4000 5000

ДНЗ №8 42762 8000 8000 6262 4000 4000 5500 7000

від 31.01.2014р.

Додаток №7 до рішення   49 сесії 6 скликання  Барської міської ради               

Секретар Барської міської ради Кальман О.В.

в грошовій формі

Органи мiсцевого самоврядування

Освіта

Затвердження лімітів споживання на 2014 рік

в фізичних обсягах

Разом
в тому числі

КФК КЕКВ

Вик. Економіст Ковтун І.М.

в грошовій формі

в фізичних обсягах



                                                                                     

УКРАЇНА 

БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  
                                                                                                          

49 сесія                                            6 скликання                                      31.01.2014р. 

 

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 2014 році 

 

        Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, частини 9 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

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 2014 році (додається). 

2. Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами 

консолідованої звітності фінансово-господарської діяльності у 2013 році та 

наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 

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 2013 року і у 2014 році 

та своєчасності сплати частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду 

міського бюджету. 

4. Контроль за виконанням цього Порядку покласти на постійну комісію Барської 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та 

інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                             О.І.Дзісь 

 
Секретар м/р Кальман О.В.__________ 

Заст.міського голови Гвоздяр Ю.В.    _____________ 

Кер.справами в/к Логінова Л.Г.          _____________                                        
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф._____________ 

 



 

 

Додаток 1 

                                                             до рішення 49 сесії Барської міської ради 

                                                             6 скликання від 31.01.2014 р.  

 

ПОРЯДОК 

і норматив відрахування 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 2014 році 

 

1. Цей Порядок розроблено на виконання частини 9 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу 

України. 

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування до загального фонду 

міського бюджету комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Бар( далі – підприємства), і мають здійснювати нарахування 

та сплату до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку( доходу) за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році та наростаючим підсумком 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році у терміни, встановлені для 

сплати податку на прибуток підприємств. 

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 5 відсотків до чистого 

прибутку(доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності та економічних 

факторів, які впливають на діяльність даних підприємств, з відповідним розглядом та 

погодженням з постійною комісією Барської міської ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій. 

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових планів на  

наступний рік зобов’язані передбачити планову суму відрахувань частини чистого 

прибутку( доходу) до міського бюджету, не менше всиновленого рішенням міської ради 

нормативу. 

5. Розмір частини чистого прибутку(доходу), що підлягає сплаті до загального фонду 

міського бюджету, розраховується комунальними підприємствами самостійно відповідно 

до цього Порядку. 

Розрахунок частини чистого прибутку(доходу) подається до органу державної податкової 

служби у терміни, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 

6. Визначена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку(доходу) сплачується 

комунальними підприємствами щоквартально у терміни, встановлені для сплати податку 

на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку даних 

надходжень до загального фонду міського бюджету, відкритий в управлінні Державного 

казначейства України у Барському районі. 

7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку( доходу), відповідно до 

цього Порядку, комунальні підприємства, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Бар, подають до Барської  міської ради, що здійснює функції 

з їх управління. 

 

 
          Секретар Барської міської ради                                              О.В. Кальман        



 

Україна 

Барська міська рада 

Барського району Вінницької області 

 

 Р І Ш Е Н Н Я   
                                              

                                                                                                                    31.01.2014р. 

49 сесія                      6 скликання                                                            

 

«Про внесення змін  

до Положення Барської міської ради  

про податок на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки»  

 

У зв’язку з прийняттям Закону України № 403-VІІ від 04.07.2013 р. “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості”, відповідно 

до ст.ст. 10, 12, гл.1 Розділу XIV  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Барська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Внести зміни до Положення Барської міської ради про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, затвердженого рішенням 38 сесії Барської міської ради                                                                                    

6 скликання від 25 квітня 2013 року«Про місцеві податки на 2014 рік», виклавши його у новій 

редакції згідно додатку 1 до даного рішення.  

 

2. Один примірник рішення надати Барській МДПІ для здійснення контролю за нарахуванням 

та сплатою місцевих податків податків. 

 

3. Опублікувати дане рішення в газеті «Барчани» та оприлюднити  на офіційній сторінці 

міської ради в мережі Інтернет. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Барської міської ради з 

питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.  

 

 

 

 Міський голова                                                                           О.І. Дзісь 

 

 

Секретар ради Кальман О.В.              _____________ 

Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В.  _____________ 

Кер.справами в/к Логінова Л.Г.          _____________ 

 

 

 

 

                                                             



Додаток № 1 

до рішення 49 сесії Барської міської ради 

6 скликання від 31.01. 2014 року 

«Про внесення змін до 

Положення Барської міської ради 

про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

 
Положення Барської міської ради 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запроваджується на підставі 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2756-VI, п. 24 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

ІІ. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об’єктів житлової нерухомості. 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у 

спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але 

не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх 

згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і 

поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

ІІІ. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, тому числі його частка. 

3.2. Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних 

громад (їх спільній власності); 

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника 

податку; 

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які 

відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, 

опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, 

піклувальника; 

д) гуртожитки; 

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до 

закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше 

одного такого об’єкта на дитину. 

 

 

ІV. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ 

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його 

часток. 

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають 

у власності фізичних осіб, обчислюється  Барською МДПІ на підставі даних Державного 



реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної 

реєстрації прав на нерухоме майно. 

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають 

у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової 

площі кожного окремого об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують 

право власності на такий об’єкт. 

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта 

оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових 

будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких 

об’єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 ст. 265 Податкового кодексу 

України. 

 

V. ПІЛЬГИ ПО СПЛАТІ ПОДАТКУ 

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають 

у власності фізичної особи-платника податку, зменшується: 

а) для квартири – на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  – на 250 кв. метрів; 

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 

тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період. 

5.2. Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх 

власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у 

підприємницькій діяльності). 

5.3 Барською міською ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується 

на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому 

законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими 

статутами (положеннями). 

5.4. У випадку встановлення додаткових пільг відповідно до п. 5.3. даного положення 

Барською міською радою відповідні відомості подаються до Барської МДПІ до 1 лютого 

поточного року за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості. 

VІ. СТАВКА ПОДАТКУ 

6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням міської ради у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 

кв. метр бази оподаткування. 

6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

 а) 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або 

житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів; 

 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або 

житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;  

 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;  

 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів. 

6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

 а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів; 

 б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів. 

VІІ. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

VІІІ. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ 



8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які знаходяться у власності 

фізичних осіб, проводиться  контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем 

реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому 

числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної 

відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 ст. 265 Податкового 

кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки податку; 

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості 

одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової 

площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 

265.4 ст. 265 Податкового кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки податку; 

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у 

тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких 

об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 ст. 265 

Податкового кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки податку; 

 г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги 

житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. 

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, що підлягає 

сплаті, та платіжні реквізити зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням 

кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку 

контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, 

що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується 

фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 

об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику 

після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.  

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний 

строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової 

нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату 

податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за 

місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких 

нерезидентів. 

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу 

за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 

 об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника 

податку; 

 розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника 

податку; 

 права на користування пільгою із сплати податку;  

 розміру ставки податку; 

 нарахованої суми податку. 

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими 

платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на 

право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку 

проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-

рішення. 

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 

реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк 

після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, 

необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна 

станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 



8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 

січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними 

частками поквартально.  

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається 

протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 

 

ІХ. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА 

ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ 

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого 

протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 

січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений 

об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності. 

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після 

отримання інформації про перехід права власності. 

 

Х. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 

міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

 

ХІ. СТРОКИ СПЛАТИ 

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає 

за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

 

 
 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                О. В. КАЛЬМАН 
 

 


