УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
35 (позачергова) сесія

8 скликання

03.01.2019р.

Початок сесії - 14 год. 15 хв.
Закінчення пленарного засідання - 15 год. 28 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Ковальов М.Т., Колос А.О., Лещенко О.М.,
Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Капиця В.М., Маковецький С.Г., Педос Г.В., Пужаліна Г.В.,
У депутатському корпусі не заповнена одна одиниця.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
приватні підприємці, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 35
(позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 35 (позачергової) сесії міської ради 8 скликання,
запитав щодо персоналій .
Депутат Мельник Н.В. запропонувала обрати секретарем сесії Марущак Тетяну Леонідівну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 35 (позачергової) сесії Барської
міської ради 8 скликання депутата Марущак Тетяну Леонідівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі :
Мандрики М.І., Медвецького А.А., Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 30
хвилин без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 35 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання
провести в межах 30 хвилин без перерви.
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Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо
зауважень до Порядку денного.
Зауважень не надійшло.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1) Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про загальну чисельність
апарату ради».
2) Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про внесення змін до рішення
25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на
2019 рік»».

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:

Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

1.

СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність апарату ради
Головуючий запросив до доповіді заступника міського голови Кушнір Т.О.
З залу запропонували перейти одразу до голосування без заслуховування доповіді.
Головуючий ставить на голосування проект рішення «Про загальну чисельність апарату
ради», а саме: Затвердити загальну чисельність апарату Барської міської ради з 01 січня
2019 р. в кількості 39 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«14» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Ковальов М.Т., Колос А.О., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Теплов А.А., Трачук В.О.), проти-«4» (Подуфалов В.М.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.), утримались – «4» (Марущак Т.Л.,
Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Романяк Л.Г.) . Рішення не прийнято.

2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про
встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»
Головуючий ставить на голосування проект рішення «Про внесення змін до рішення 25
сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019
рік»», а саме:
1) Внести зміни до рішення 25 сесії 8 скликання від 07.06.2018 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2019 рік», а саме: викласти Додаток №5 «Ставки податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» в новій редакції згідно додатку до
рішення. (Встановити ставки податку на нерухоме майно для всіх платників податків –
0,1).
2) Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та
опублікувати в газеті.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«12» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В.,
Ковальов М.Т., Колос А.О., Лещенко О.М., Мандрика М.І., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Трачук В.О.), проти-«4» (Мандра В.В., Олійник Р.Ю., Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А.), утримались – «6» (Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Романяк Л.Г.,
Теплов А.А., Хоменко В.В., Хом’як О.М.) . Рішення не прийнято.
Секретар міської ради Подуфалов В.М. повідомив, що згідно статті 45 Закону України
«Про запобігання корупції» депутати місцевих рад , міський голова зобов’язані щорічно до
1 квітня поточного року подавати декларацію про доходи за попередній рік.
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Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та
зауважень до порядку денного сесії.
Головуючий закрив пленарне засідання 35 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання.
Присутні виконують Гімн України .

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Т.Л.Марущак
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