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УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 
П Р О Т О К О Л           

                                                                           
65 (позачергова) сесія                                      6 скликання                                                09.10.2015р. 
 
Початок сесії: 15 год. 05  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 15 год. 50 хв. 

Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»..             

Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

Присутні депутати  на сесії: – 17  чол.   

Відсутні депутати: Демченко О.П. , Досій С.В.,  Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М. , Кушнір 
П.В. , Мартинович Н.Ф. ,   Маршук О.Д., Нівельська О.Я., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Собчишин А.М.,  
Шостаківський О.П., міський голова Дзісь О.І.     

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації, 
начальники комунальних підприємств.  
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації, 
начальники комунальних підприємств.  
Головуючий на сесії: Секретар міської ради Дзісь О.І.   

Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне 
засідання 65 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати 45  хвилин без перерви, 
запитав щодо інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 65 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 
працювати 45 хвилин без перерви. 
 
Звучить Гімн України.   
 
Головуючий запропонував обрати секретаріат 65 (позачергової)  сесії міської ради 6 скликання у 
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 65 (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 65 (позачергової) сесії Барської 
міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
 
СЛУХАЛИ :  
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо доповнень, 
зауважень до порядку денного та запропонував затвердити порядок денний.  
Голосували: за – одноголосно.  

     ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:   
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1. Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії 6  скликання від 23.01.2015р. «Про міський 

бюджет на 2015 рік». /Хода Є.Г./ 
 2.    Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій:  

 
Розгляд питань порядку денного: 
 
1.1.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по забезпеченню безперебійного надання послуг по 

благоустрою, санітарній очистці міста, утримання доріг та тротуарів в належному стані, вивозу та 
утилізації сміття і твердих побутових відходів, озеленення міста та утримання об’єктів комунальної 
власності КП «Бар-благоустрій» м.Бар на 2015 рік. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити Програму по забезпеченню безперебійного надання послуг по 
благоустрою, санітарній очистці міста, утримання доріг та тротуарів в належному стані, вивозу та 
утилізації сміття і твердих побутових відходів, озеленення міста та утримання об’єктів комунальної 
власності КП «Бар-благоустрій» м.Бар на 2015 рік. 
 

1.2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту «Вибірковий 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул.Нахімова до 
перехрестя з вул. Кірова) в м. Бар Вінницької області». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Вибірковий 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чернишевського (від перехрестя з вул.Нахімова до 
перехрестя з вул. Кірова) в м. Бар Вінницької області»  на суму 902246,00 грн. (дев’ятсот дві тисячі 
двісті сорок шість гривень). Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт 
згідно проекту та вимог чинного законодавства. 

1.3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «Бар-благоустрій» зведеного кошторисного розрахунку вартості 
об’єкту будівництва  «Поточний ремонт дорожнього покриття по  вул. Рози Люксембург , 72 в м.Бар 
Вінницької обл.». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  КП «Бар-благоустрій» зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту 
будівництва  «Поточний ремонт дорожнього покриття по  вул. Рози Люксембург , 72 в м.Бар 
Вінницької обл.» на суму 18804 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот чотири гривні) з урахуванням 
ПДВ.КП «Бар-благоустрій» вжити вичерпних заходів щодо проведення робіт згідно вищевказаного 
зведеного кошторисного розрахунку  та вимог чинного законодавства. 
 

1.4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії 6  скликання від 23.01.2015р. «Про 
міський бюджет на 2015 рік». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1.Збільшити доходи загального фонду  міського бюджету за рахунок додаткових надходжень 
які склалися  станом на 01.10.2015 року в сумі  552 946 грн. по: 
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів»  в сумі 336 326 грн.  
- 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними  
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» в сумі  7 686 грн. 
- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  в сумі 5 000 грн. 
- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі  23 000 грн. 
- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 64 351 грн. 
- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 5 000 грн. 
- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 8 000 грн. 
- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»в сумі 75 000 грн. 
- 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій»  в сумі 13 583 грн. 
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- 22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України» в сумі 15 000 грн.   
 2. Збільшити видатки  загального фонду в сумі  552 946 грн. : 
- в сумі  181 124 грн. на КФК  100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ»  КЕКВ 2610 « Субсидії та 
поточні трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій». 
- в сумі 162 700 грн. на КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне  господарство» КП « Барське 
будинкоуправління» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) 
поточний трансферт  на ремонт прибудинкових територій. 
- в сумі 159 122 грн. на КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  КЕКВ 2274 «Оплата природного 
газу». 
- в сумі 50 000 грн. на КФК  100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ»  КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні 
трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» під затверджену програму. 
3.  Збільшити доходи спеціального фонду(бюджету розвитку)  міського бюджету за рахунок 
додаткових надходжень які склалися  станом на 01.10.2015 року по :  
- 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності» в сумі 482 134 грн.  
5. Збільшити видатки  спеціального фонду в сумі  482 134 грн. : 
- в сумі  204 000 грн. по   КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам» КП «Бар-благоустрій» ( II  черга освітлення – 174 000 грн.; завершення 1 черги 
освітлення - 30 000 грн.). 
- в сумі 278 134 грн. по  КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам» КП «Бар-благоустрій» на реалізацію проекту вибіркового капітального ремонту 
автомобільної дороги по вул..Чернишевського на ділянці від вул.Нахімова до вул. Кірова  в м. 
Бар Вінницької області. 
6. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів  збільшити видатки по КФК 
070101 «Дошкільні заклади освіти» по: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та 
інвентар» в сумі 19 800 грн.00 коп.:  
- ДНЗ № 8 «Дружба» на 19 195 грн.00 коп.: куточок м’який (дитячий) - 1 шт. на суму 950 грн.; сушка 
для посуду – 2 шт. на суму 80 грн.;сушка для посуду - 6 шт. на суму 970 грн.; підвіска під вазон – 5 
шт.  на суму 1080 грн.; зливні бачки 14 шт. на суму 4900 грн.; комод - 1 шт. на суму 990 грн.; штучне 
декоративне дерево – 4 шт. на суму 720 грн.; лампа кварцева – 5 шт. на суму 1625 грн.; кований 
куточок природи – 1 шт. на суму 800 грн.; столик під акваріум – 1 шт. на суму 800 грн.; сушка для 
чашок – 1 шт. на суму 160 грн. ; унітази з бачками – 4 шт. на суму 5180 грн.; підставка під вазони - 1 
шт. на суму 940 грн.  
- ДНЗ № 1 «Берізка» на суму 605 грн.00 коп.- тюль шифонова.  
 

1.5.  СЛУХАЛИ: звернення Центру поштового зв’язку № 4 (м.Шаргород)  Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» щодо оренди нежитлового приміщення в м.Бар по вул. 
Героїв Майдану 19. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:   
1)Надати Центру поштового зв’язку № 4 (м.Шаргород) Українського державного підприємства 

поштового зв’язку “Укрпошта» групу нежитлових приміщень площею 55 м.кв., що знаходиться в 
м.Бар по вул. Героїв Майдану, 19, в оренду терміном до 01.11.2016 р., для розміщення відділення 
поштового зв’язку, зі ставкою орендної плати в розмірі 1 грн. в рік (взамін групи нежитлових 
приміщень № 59 по вул.Героїв Майдану, 19 площею 89,78 м.кв.).  

2)КП «Бар-благоустрій» укласти з Центром поштового зв’язку № 4 (м.Шаргород) Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» договір оренди зазначеного у п. 1 даного 
рішення комунального майна територіальної громади міста Бар. 
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1.6.  СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс КП «Бар-благоустрій» всіх ліній і світло-точок зовнішнього 
освітлення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1)  Передати з балансу КП «Барське будинкоуправління» на баланс КП «Бар-благоустрій» всі лінії і 

світло-точки зовнішнього освітлення прибудинкових територій багатоквартирних житлових 
будинків, які знаходяться на балансі КП «Барське будинкоуправління».  

2) Прийняти на баланс КП «Бар-благоустрій» всі інші лінії і світло-точки зовнішнього освітлення 
прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків на території міста Бар . 
 

1.7.  СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» щодо затвердження зведених кошторисних 
розрахунків вартості об’єктів будівництва  . 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:   
1) Затвердити  КП «Барське будинкоуправління» наступні зведені кошторисні розрахунки вартості 
об’єктів будівництва: 
- Поточний ремонт прибудинкової території по вул..Врублевського № 39 в м.Бар Вінницької обл.» на 
суму 10464 грн. 48 коп. (десять тисяч чотириста шістдесят чотири гривні 48 коп.) з урахуванням 
ПДВ. 
- Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Буняковського №4 в м.Бар Вінницької обл.» на 
суму 54070 грн. 00 коп. (п’ятдесят чотири тисячі сімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 
- Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Героїв Майдану №23 в м.Бар Вінницької обл.» 
на суму 107506 грн. 94 коп. (сто сім тисяч п’ятсот шість гривень 94 коп.) з урахуванням ПДВ. 
2) КП «Барське будинкоуправління» вжити вичерпних заходів щодо проведення робіт згідно 
вищевказаних зведених кошторисних розрахунків  та вимог чинного законодавства. 
 

1.8.  СЛУХАЛИ:  
Мандрика М.І., Степанківський М.О . запитали  про будівництво нового міського кладовища: щодо 
наявності коштів,  чому не будується, чому сіються там зернові. 
Головуючий відповів що інформація буде досконало вивчена, доведена до КП «Бар-благоустрій». 

Головуючий повідомив, що порядок денний 65 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть зауваження 
та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 65 (позачергової) 
сесії міської ради від 09.10.2015 р. 
Голосували: за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 65 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від 09.10.2015р. 
Звучить Гімн України.   
 

 
Головуючий                                                                                 О.І.Дзісь 
 
Секретар                                                                                                Г.В.Педос 
                                                                                                             


