
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
60 (позачергова) сесія                                      6 скликання 
01.04.2015р.

Початок сесії: 10 год. 15  хв.
Закінчення пленарного засідання: 10 год. 35 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»..            
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: – 19  чол. та міський голова.  
Відсутні депутати: Демченко О.П., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кирилюк Л.О., 
Ловчинський А.А., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Степанківський М.О., Цицюрський 
Л.Л., 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. 
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий запропонував  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради 
відкрити  пленарне  засідання  60  (позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 60 (позачергової) сесії  Барської міської ради 6 
скликання відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий запропонував  обрати  секретаріат  60  (позачергової)   сесії  міської 
ради 6 скликання у кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати  секретаріат   пленарного  засідання  60  (позачергової)  сесії 
Барської міської ради у кількості одного депутата.

Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Педос Г.В.  
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  60 
(позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання депутата Ганну Василівну.

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

ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1. Про  надання  субвенції  районному  бюджету  під  програму  Забезпечення 

мобілізаційної  підготовки  та  проведення  часткової  мобілізації   на  території 
Барського  району  на  2015-2016  р.р.»  в  сумі   22 000,00  грн.  з  КФК  250102 
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки».   /Гвоздяр Ю.В./

2. Про виділення коштів ГО «Барська сотня «Самооборона» на придбання паливно-
мастильних матеріалів для забезпечення громадського порядку (патрулювання 
міста) в сумі 3 000,00 грн. з КФК «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені 
видатки».  /Гвоздяр Ю.В./

3. Про перенесення видатків з листопада по грудень місяць по КФК 090412 «Інші 
видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
на квітень місяць  в сумі 1 000,00 грн. /Гвоздяр Ю.В./

4.  Про  надання  дозволу  КП  «Бар-благоустрій»  на  передачу  в  оренду  на 
конкурсних засадах окремих приміщень полігону ТПВ, які не використовуються 
в господарській діяльності підприємства.

5. Про внесення змін до Правил благоустрою території міста Бар, затверджених 
рішенням 35 сесії Барської міської ради 6 скликання від 18.01.2013 р.

Розгляд питань порядку денного:

1.
1.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  субвенції  районному  бюджету  під  програму 
Забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації  на 
території  Барського району на 2015-2016 р.р.»  в  сумі   22 000,00 грн.  з КФК 
250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки».
Голосували: за – одноголосно. Рішення в п.3 даного протоколу.

2. СЛУХАЛИ:  Про  виділення  коштів  ГО  «Барська  сотня  «Самооборона»  на 
придбання  паливно-мастильних  матеріалів  для  забезпечення  громадського 
порядку (патрулювання міста)  в  сумі  3 000,00 грн.  з КФК «Резервний фонд» 
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки».
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  рішення в п.3 даного протоколу. Рішення в п.3 даного протоколу.

3. СЛУХАЛИ: Про перенесення видатків з листопада по грудень місяць по КФК 
090412  «Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення»  КЕКВ  2730  «Інші 
виплати населенню» на квітень місяць  в сумі 1 000,00 грн.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1. По загальному фонду:
1.1. Надати іншу субвенцію до районного бюджету під районну програму «Забезпечення 

мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації на території Барського 
р-ну на 2015-2016 роки» в сумі 22 000 грн. за рахунок зменшення видатків по  КФК 
250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»

1.2.  Виділити кошти ГО «Барська сотня»- самооборонана на  паливомастильні матеріали 
для забезпечення громадського порядку  (патрулювання міста ) в сумі 3 000 грн. за 
рахунок  зменшення  видатків  по   КФК  250102  «Резервний  фонд»  КЕКВ  9000 
«Нерозподілені видатки» відповідно збільшити КФК 250404 «Інші видатки»  КЕКВ 
2610

1.3. Перенести видатки з листопада по грудень місяць по КФК 090412 «Інші видатки на 
соціальний  захист  населення»  КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  на  квітень 
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місяць в сумі 1000,00грн.
2. По спеціальному фонду :
2.1.  Відповідно  до  розпорядження  ОДА  від  01.04.2015р.збільшити  доходи  по  410350 

«Інша субвенція»  та видатки  по КФК 150101  «Капітальні вкладення»  КЕКВ 3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам»  на  будівництво  водогону  по  вул. 
Островського  в сумі 200 000 грн.

2.2.  Перенести  доходи  по  спеціальному  фонду   ККД  33010100  «Кошти  від  продажу 
земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення  що  перебувають  у 
державній  або  комунальній  власності»  в  сумі  222514  грн.  на  квітень  місяць  та 
відповідно  перенести  видатки  спеціального   фонду   по  КФК  150101  «Капітальні 
вкладення» КЕКВ 2610 «Субвенції та поточні трансферти підприємствам». 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на передачу в оренду 
на  конкурсних  засадах  окремих  приміщень  полігону  ТПВ,  які  не 
використовуються в господарській діяльності підприємства
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» Барської  міської  ради вжити 

вичерпних заходів з  організації  та проведення конкурсу на право оренди 
строком  на  1  рік  (в  т.ч.  виготовлення  незалежної  (експертної)  грошової 
оцінки) щодо окремого нежитлового приміщення - гаража, що знаходяться 
на  полігоні  ТПВ,  та  не  використовується  в  господарській  діяльності 
підприємства, з дотриманням вимог чинного законодавства та Положення 
про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар. 

2)Звіт суб’єкта оціночної діяльності про ринкову вартість приміщення подати 
на затвердження виконавчому комітету міської ради.

3)Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 
комунальної власності,  зазначеного в п. 1 даного рішення, опублікувати в 
газеті „Барчани”.

4)Ставки  орендної  плати  застосовувати,  виходячи  із  ринкової  вартості 
приміщень,  в  залежності  від  виду  господарського  використання  майна, 
відповідно до  Положення про оренду комунального майна територіальної 
громади м.Бар,  затвердженого  рішенням 29  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 28.09.2012 р.

5)Результати проведеного конкурсу подати на розгляд виконавчого комітету 
міської ради для прийняття відповідного рішення.

5. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Правил  благоустрою  території  міста  Бар, 
затверджених  рішенням  35  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
18.01.2013 р.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1) Внести зміни у Розділі 4 Правил благоустрою території міста Бар, а саме, в 

усіх випадках  після слів  «суб’єкти підприємницької діяльності» доповнити 
словами «власники приватних домоволодінь».

2)  Доповнити  п.4.2.  Розділу  4  Правил  благоустрою  території  міста  Бар 
підпунктом 4.2.15. наступного змісту: «пп.4.2.15. здійснювати прибирання та 
утримання  в  належному  санітарному  стані  (прибирання  сміття  та  сухої 
рослинності,  знищення  бур’янів  та  інші  заходи)  по  периметру  території, 
прилеглої  до  об’єкту  або  землекористування  не  менше  5  метрів  -  для 
житлових приватних домоволодінь та 8 метрів - для підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності».
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Головуючий повідомив, що порядок денний 60 (позачергової) сесії  вичерпаний. 
Які  будуть  зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає. 
Запропонував  завершити  роботу  60  (позачергової)  сесії  міської  ради  від 
01.04.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 60 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання 
від 01.04.2015р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь

Секретар                                                                                                Г.В.Педос
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