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

6 скликання

10.11.2015р.

Початок сесії: 16 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 18 год. 10 хв.
Місце проведення: мала зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 25 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Сторожук В.В.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації .
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
керівники Барської районної ради, Барської РДА, жителі міста.
Головуючий на сесії: Міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання, працювати 2 години без перерви,
запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання відкрити,
працювати 2 години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо доповнень,
зауважень до порядку денного.
Депутат Любарський В.К. запропонував об’єднати 3 та 4 питання.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1. Про обрання секретаріату 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання /міський голова
Цицюрський А.А./
2. Про обрання лічильної комісії 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання /міський
голова Цицюрський А.А./
3. Про обрання секретаря Барської міської ради 7 скликання /міський голова Цицюрський А.А./
4. Про затвердження Регламенту Барської міської ради 7 скликання
/депутат міської ради Петрина М.І., керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г./
5. Обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій міської ради.
/міський голова Цицюрський А.А./
6. Про затвердження Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання. /міський голова
Цицюрський А.А./
7. Затвердження персонального складу постійних комісій Барської міської ради 7 скликання /міський
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

голова Цицюрський А.А./
Про присвоєння рангу посадової особи місцевого
самоврядування
міському
голові
Цицюрському А.А. /керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г./
Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради. /міський голова Цицюрський А.А./
Про затвердження кандидатур
на посади
заступників міського голови. /міський голова
Цицюрський А.А./
Про затвердження кандидатури на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Барської міської ради /міський голова Цицюрський А.А./
Про
утворення
виконавчого комітету Барської міської ради 7 скликання /міський голова
Цицюрський А.А./
Про оплату праці міського голови та заступників міського голови /керуючий справами виконавчого
комітету Логінова Л.Г., начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер міської ради
Гаджалова М.Ф./
Про присвоєння назв новоствореним вулицям та провулкам на території міста Бар. /начальник
відділу архітектури, будівництва та земельних відносин Греськів В.Б./
Про закріплення депутатів міської ради за виборчими округами. /міський голова Цицюрський А.А./
Різне

Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання
Головуючий запропонував обрати до складу секретаріату 2 (позачергової) сесії Барської міської ради
7 скликання депутата Титаренко Ірину Анатоліївну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання
депутата Титаренко Ірину Анатоліївну.

2.

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії 2 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання
Головуючий запропонував обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб.
Голосували: за – «21», проти –«2», утримались-«2».
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала у склад лічильної комісії ввести депутатів Скорича С.О. та
Залевського Ю.Є.
Депутат Кальман О.В. запропонував у склад лічильної комісії ввести депутата Мельника А.А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі:
- депутат міської ради Мельник Аркадій Ананійович;
- депутат міської ради Скорич Сергій Олександрович;
- депутат міської ради Залевський Юрій Євгенович.

3.

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Барської міської ради 7 скликання.
Головуючий запропонував обрати секретарем Барської міської ради 7 скликання Подуфалова Віктора
Миколайовича.
Головуючий запропонував лічильній комісії провести перше засідання, опечатати скриньку для
проведення таємного голосування.
Комісією проведено опечатування скриньки.
Головуючий оголосив зміст і форму бюлетенів таємного голосування , запропонував затвердити
форму бюлетеня і зміст.
Голосували : «за» - одноголосно.
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ВИРІШИЛИ : Затвердити форму і зміст бюлетеня для таємного голосування.
Депутатами отримано бюлетені для таємного голосування в кількості 26 шт. Один бюлетень не
використано, в зв’язку з відсутністю депутата.
Головуючий оголосив таємне голосування щодо обрання секретарем Барської міської ради 7
скликання Подуфалова Віктора Миколайовича.
СЛУХАЛИ:
Голова лічильної комісії Скорич С.О. про результати таємного голосування щодо обрання секретарем
міської ради Подуфалова В.М.
Голосували : «за»-16, проти –«10», утрималось-«0». Рішення додається .
ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем Барської міської ради 7 скликання Подуфалова Віктора
Миколайовича.
Головуючий про присвоєння Подуфалову В.М. 11 рангу посадової особи місцевого самоврядування
п’ятої категорії посад.
Голосували : «за» - одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти Подуфалову В.М. 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування п’ятої
категорії посад.
4.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Барської міської ради 7 скликання .
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Регламент роботи Барської міської ради 7 скликання згідно з додатком.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. запропонував профільній комісії в міжсесійний період внести поправки та
доопрацювання.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Профільній комісії в міжсесійний період внести поправки та доопрацювання тексту
Регламенту.

5.

СЛУХАЛИ: Обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій міської
ради.
Головуючий запропонував обговорити перелік, кількісний склад і функції постійних комісій міської ради,
повідомив що вся інформація роздана кожному депутату .
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Любарський В.К. зауважив , що в першій та другій комісіях є по два представники від однієї
політичної сили.

6.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання .
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання згідно
додатку №1 до даного рішення.

7.

СЛУХАЛИ: Про Затвердження персонального складу постійних комісій Барської міської ради 7
скликання.
Голосували: за – «24», проти-«2», утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Утворити наступні постійні комісії Барської міської ради:
1) Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій:
2) Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища:
3) Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства:
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4) Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення та міжнародних відносин:
5) Постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород.
2. Затвердити наступний склад постійних комісій Барської міської ради:
1) Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій:
голова комісії – Гуменюк І.В.;
члени комісії: Скорич С.О., Хоменко В.В., Любарський В.К., Пужаліна Г.В.
2) Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища:
голова комісії – Мельник Г.А.;
члени комісії: Залевський Ю.Є., Досій С.В., Мандрика Т.Ц., МихальчишинаТ.Р., Цимбал О.В.
3) Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства:
голова комісії – Нікітін С.С.;
члени комісії: Трачук В.О., Кальман О.В., Маковецький С.Г., Теплов А.А.
4) Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення та міжнародних відносин:
голова комісії – Титаренко І.А.;
члени комісії: Вознюк В.В., Мельник Ю.О., Каліберда С.С., Сторожук В.В.
5) Постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород:
голова комісії – Петрина М.І.;
члени комісії: Бородкін С.О., Мельник А.А., Павлюк І. Ф.
8.

СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові
Цицюрському А.А.
Голосували: за – «25», проти-«0» утрималось-«1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти Барському міському голові Цицюрському Артуру Анатолійовичу 9 ранг
посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії посад з 04 листопада 2015 року.

9.

СЛУХАЛИ: Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради.
Головуючий запропонував ввести в штат міської ради посаду ще одного заступника , затвердити
загальну чисельність апарату міської ради в кількості 22 особи. .
ВИСТУПИЛИ:
Депутати Любарський В.К. , Петрина М.І. не підтримали пропозицію.
Депутати Кальман О.В., Бородкін С.О. підтримали пропозицію.
Депутат Титаренко І.А. запропонувала до кінця року не вводити дану посаду в штат міської ради .
Голосували: за – «21», проти-«4» утрималось-«1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити загальну чисельність апарату Барської міської ради з 10 листопада 2015 р. в кількості
22 особи.
2) Ввести в структуру апарату Барської міської ради з 10 листопада 2015 р. посаду заступника
міського голови з економічних та гуманітарних питань.
3) Фінансування видатків на утримання апарату міської ради проводити в межах виділених
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження кандидатур на посади заступників міського голови.

Головуючий запропонував затвердити на посаду заступника Барського міського голови з економічних
та гуманітарних питань Голубкова Олексія Ігоревича та присвоїти йому 11 ранг посадової особи
місцевого самоврядування п’ятої категорії посад.
Голосували: за – «21», проти-«4» утрималось-«1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
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1) Затвердити Голубкова Олексія Ігоровича на посаду заступника Барського міського голови з
економічних та гуманітарних питань з моменту його звільнення за попереднім місцем роботи.
2) Присвоїти Голубкову О.І. 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування п’ятої категорії
посад з моменту затвердження на посаду заступника Барського міського голови з економічних та
гуманітарних питань.
Головуючий запропонував затвердити на посаду заступника Барського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Юрія Васильовича та присвоїти йому 9 ранг посадової
особи місцевого самоврядування п’ятої категорії посад.
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
1) Затвердити Гвоздяра Юрія Васильовича на посаду заступника Барського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
2) Присвоїти Гвоздяру Ю.В. 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування п’ятої категорії
посад.
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження кандидатури на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого

комітету Барської міської ради.
Головуючий запропонував затвердити на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Барської міської ради Логінову Ларису Григорівну.
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Логінову Ларису Григорівну на посаду керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Барської міської ради.
12. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Барської міської ради 7 скликання.

Головуючий запропонував утворити виконавчий комітет Барської міської ради 7 скликання в кількості
19 осіб.
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Утворити виконавчий комітет Барської міської ради 7 скликання. Визначити чисельність
виконавчого комітету Барської міської ради 7 скликання в кількості 19 осіб.
Головуючий запропонував затвердити персональний склад виконавчого комітету Барської міської
ради 7 скликання та проголосувати за кожного кандидата окремо, Також відмітив, що 4 особи:
Цицюрський А.А., Подуфалов В.М., Гвоздяр Ю.В., Логінова Л.Г. входять в склад виконавчого комітету
за посадами.
Депутат Трачук В.О. запропонував до складу виконкому включити Степанківського О.
Результати голосування
1) Марущак Тетяна Леонідівна;
Голосували: за – «23», проти-«1», утрималось-«2».
2) Маліновський Юрій Леонідович;
Голосували: за – «5», проти-«17», утрималось-«4». Рішення не прийнято.
3) Мандра Віктор Васильович;
Голосували: за – «одноголосно».
4) Крикливий Олександр Володимирович;
Голосували: за – «21», проти-«4» утрималось-«1».
5) Мірчук Сергій Валерійович;
Голосували: за – «19», проти-«0» утрималось-«7».
6) Бородулін В’ячеслав Валерійович;
Голосували: за – «25», проти-«0» утрималось-«1».
7) Радзієвський Андрій Миколайович;
Голосували: за – «одноголосно».
8) Федорюк Ігор Михайлович;
Голосували: за – «25», проти-«0» утрималось-«1».
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9)

Григорчук Василь Миколайович;
Голосували: за – «одноголосно».
10) Голодюк Олег Леонідович;
Голосували: за – «19», проти-«3» утрималось-«4».
11) Луцак Валентина Миколаївна;
Голосували: за – «одноголосно».
12) Мельник В’ячеслав Іванович;
Голосували: за – «24», проти-«1» утрималось-«1».
13) Каськун Людмила Леонідівна;
Голосували: за – «одноголосно».
14) Лановий Валерій Іванович;
Голосували: за – «23», проти-«0», утрималось-«3».
15) Байцурак Євгеній Євгенович;
Голосували: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний персональний склад виконавчого комітету Барської міської ради 7
скликання:
1) міський голова Цицюрський Артур Анатолійович;
2) секретар міської ради Подуфалов Віктор Миколайович;
3) заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяр
Юрій Васильович;
4) керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Логінова Лариса Григорівна;
5) Марущак Тетяна Леонідівна;
6) Мандра Віктор Васильович;
7) Крикливий Олександр Володимирович;
8) Мірчук Сергій Валерійович;
9) Бородулін В’ячеслав Валерійович;
10) Радзієвський Андрій Миколайович;
11) Федорюк Ігор Михайлович;
12) Григорчук Василь Миколайович;
13) Голодюк Олег Леонідович;
14) Луцак Валентина Миколаївна;
15) Мельник В’ячеслав Іванович;
16) Каськун Людмила Леонідівна;
17) Лановий Валерій Іванович;
18) Байцурак Євгеній Євгенович;
19) одне місце у складі виконавчого комітету тимчасово не заповнене.
13. СЛУХАЛИ:

Керуючого справами виконкому Логінову Л.Г. про оплату праці міського голови та заступників
міського голови.
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити з 04 листопада 2015 року міському голові та з 10 листопада 2015 року,
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а також заступнику міського
голови з економічних і гуманітарних питань в межах фонду заробітної плати:
а) 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;
б) розмір щомісячної преміальної оплати за загальні результати роботи у розмірі 50% посадового
окладу;
в) допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує розміру середньомісячної заробітної плати;
г) розмір премії до державних свят – Дня місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує
розміру середньомісячної заробітної плати.
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14. СЛУХАЛИ:

Головуючий доповів про необхідність присвоєння назв новоствореним вулицям та провулкам на
території міста Бар.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. з пропозицією замість вулиці Військова – вулиця Миру, замість вул.. Майора
О.Басюка – вулиця Олександра Басюка, замість вулиці Майора В.Вашеняка – узагальнена назва або
А.Водзяновського.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. повідомила що на земельні ділянки по вулиці Війська
вже виготовляються технічні документації.
Депутат Кальман О.В. повідомив, що назва вулиці на честь В.Вашеняка попередньо узгоджена
депутатами минулої каденції.
Голосували: за – «24», проти-«0», утрималось-«2».
ВИРІШИЛИ:
1) Найменувати новостворені вулиці та провулки на території міста Бар в районі артезіанських
свердловин водозабору згідно схеми, що додається, в наступному порядку:
- вул. Військова;
- вул. Захисників Щастя (замість вул. Перша проектна);
- пров. Захисників Щастя (замість пров. Перший проектний);
- вул. Волонтерська (замість вул. Друга проектна);
- пров. Волонтерський (замість пров. Другий проектний);
- вул. Майора О. Басюка (замість вул. Третя проектна);
- вул. Добровольців (замість вул. Четверта проектна);
- вул. Майора В. Вашеняка (замість вул. П’ята проектна).
2) Виконавчому комітету міської ради здійснити реєстрацію назв вулиць згідно чинного законодавства,
оприлюднити дане рішення на сайті Барської міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, опублікувати в газеті
міської ради «Барчани», а також довести до відома заінтересованих осіб, підприємств, установ та
організацій.

15. СЛУХАЛИ:

Головуючий доповів про закріплення депутатів міської ради за виборчими округами.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Трачук В.О. заперечив щодо закріплених за ним переліком вулиць – 9 округ.
Депутат Мельник Г.А. запропонував депутату Трачуку В.О. помінятись з ним округами, запропонував
24 округ .
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Закріпити депутатів Барської міської ради 7 скликання за окремими територіями
відповідно до існуючих виборчих округів міста Бар у наступному порядку:
№
Межі виборчого округу
ПІБ
Вибор
депутата міської ради
чого
округу
1
Вул.Бони Сфорци 1-39, 41-49, 51, вул.Буняковського,
Кальман Олексій
вул.Петровського, вул.Леоніда Шаповалова, пров.Горького,
Васильович
майдан Св.Миколая, 30
2
Вул.Монастирська, вул.Маяковського, вул.Плотинна, Площа
Хоменко Василь
Пам’яті, вул.Соборна, 1, 2, вул.Св.Миколая
Васильович
3
Вул.Соборна, 3-53
Титаренко Ірина
Анатоліївна
4
Вул. Кривоноса, вул.Олега Кошового, вул. Войни, вул.
Сторожук Віктор
Ломоносова, вул. 40-річчя Перемоги
Вікторович
5
Пров. Коцюбинського, 6, 8, 10
Михальчишина Тетяна
Расулівна
6
Вул.Сергія Лазо, вул.Островського, вул.Юрія Телеги,
Гуменюк Ірина Віталіївна
7

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

пров.Островського, вул.Коцюбинсьбкого, вул.Гайдара,
вул.Фрунзе, пров.Чапаєва
Вул.Горбатого, вул.Димитрова, вул.Зарічна,
вул.Машинобудівників, вул.Твардовського, вул.Чапаєва,
вул.Польова, вул. Чехова, пров.Чехова
Вул.Ворошилова, вул.Врублевського, вул.Матросова,
вул.Чкалова, вул.Калініна, пров.Врублевського, пров.Довженка
Вул.Кірова, вул.Лесі Українки, вул.Пушкінська,
вул.Медвецького
Вул.Рози Люксембург 64-76, вул.Сірка
Вул.Рози Люксембург, 1, 7, 7А, 9, 11,19,19А, 21, 23, 25, 27, 29,
31
Вул.Грушевського, вул.Делімарського, вул.Мазура,
вул.Курченка, вул.Сагайдачного, вул.Лісова, вул.Героїв
Майдану 34-86, 23, 25, 27, 29, 31, вул.Суворова
Вул.Героїв Майдану 19, 21, вул.Першотравнева, вул.Рози
Люксембург 2-60
Вул.Героїв Майдану 17, 28, 30, 32, вуд.Жовтневої Революції,
вул.М.Туніка 36—86А
Вул.Червоноармійська, вул.Моняка, вул.Кармелюка,
вул.Енгельса, пров.Кармелюка
Вул.Шевченка, пров.Шевченка, вул.Заводська, вул.Бони
Сфорци 40, 50, 52-76, вул.Стельмаха, вул.Трудова
Вул.Богдана Хмельницького, вул.Довбуша, вул.Котовського,
вул.Марата
Вул.Територія цукрового заводу, вул.Воїнів-інтернаціоналістів,
вул.Героїв Чорнобиля, вул.Залізнична, пров.Заводський
Вул.Валентина Комарова
Вул.Героїв Майдану, 1-16А, 18, 22, 24
Вул.Кооперативна, пров.Кооперативний, вул.Володарського,
вул.Примакова, вул.Урицького
Вул.М.Туніка, 3-31, вул.Гагаріна
Вул.Івана Франка, вул.Чернишевського, вул.Набережна,
вул.Котова
Вул.Данила Нечая, вул.Дорошенка, вул.Івана Богуна,
вул.Наливайка, вул.Новоселів, вул.Молодіжна,
вул.Виговського, вул.Черняховського, вул.Мазепи, вул.Лялі
Ратушної, вул.Порика
Вул.Нахімова, вул.Садова
Вул.Щорса, вул.305-Дивізії, вул.Герасимчука, вул.Довженка,
вул.Ватутіна, вул.Некрасова

Мандрика Тетяна
Цезарівна
Павлюк Ігор Федорович
Мельник Геннадій
Анатолійович
Мельник Юрій
Олександрович
Вознюк Віктор Васильович
Скорич Сергій
Олександрович
Бородкін Сергій
Олександрович
Каліберда Сергій
Святославович
Цимбал Олег
Володимирович
Пужаліна Галина
Вікторівна
Нікітін Сергій
Станіславович
Мельник Аркадій
Ананійович
Досій Сергій Віталійович
Залевський Юрій
Євгенович
Теплов Анатолій
Анатолійович
Подуфалов Віктор
Миколайович
Петрина Михайло
Іванович
Трачук Віктор
Олександрович
Маковецький Сергій
Григорович
Любарський Віталій
Каленикович

16. Різне

Гр. Дімлевич Галина Романівна щодо Декларації про місцеве самоврядування , автором якої вона
виступає , запропонувала підтримати Декларацію .
Депутат Петрина М.І. про розгляд рекомендацій щодо перейменування вулиць , необхідно провести
громадські слухання до 24.11.2015р.
Головуючий повідомив про зібрання щодо стану Барського міського кладовища - 11.11.2015р. о 10.00
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та запросив бажаючих, повідомив про суботник – 14.11.2015р. на кладовищі, координатор заходу Гвоздяр Ю.В.
Головуючий повідомив, що порядок денний 2 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть зауваження
та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 2 (позачергової) сесії
міської ради 7 скликання від 10.11.2015 р.
Голосували: за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 2 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання від 10.11.2015р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

А.А.Цицюрський
І.А.Титаренко
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ДОДАТКИ

10

Додаток № 1
до рішення 2 (позачергової)
Барської міської ради 7 скликання
від 10 листопада 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання
I. Загальні положення.
1. Повноваження постійних комісій міської ради, порядок їх створення і діяльності,
структура і їх взаємодія з виконавчими органами ради визначаються Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням.
Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її
депутатів не пізніш як на другій сесії міської ради нового скликання, для вивчення,
попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення
контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.
2. Постійні комісії міської ради обираються міською радою відкритим голосуванням у
сесійній залі на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за поданням
міського голови та за згодою депутатів, які пропонуються до складу комісії.
Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний міською радою за
його проханням, за поданням міського голови, за пропозицією членів постійної комісії,
депутатських груп (фракцій), в якій працює голова комісії, а також у випадку дострокового
припинення повноважень депутата міської ради.
Постійні комісії формуються по напрямках, визначених радою.
Назви та кількісний склад постійних комісій визначаються радою за пропозиціями
міського голови, секретаря ради, депутатських груп (фракцій), депутатів.
Кількісний склад постійних комісій не може бути менше трьох членів в кожній.
Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії,
внести зміни до складу комісій.
3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради.
Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова,
секретар міської ради.
Постійні комісії здійснюють свою діяльність з урахуванням вимог Закону України
„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо
реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики.
II. Повноваження постійних комісій.
4. Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою
попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного
розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують
питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціальнокультурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють
проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях
ради з доповідями і співдоповідями.
5. Постійні комісії міської ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міської радою,
готують висновки з цих питань.
6. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради, міського голови,
секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і
підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з
питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх
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філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за
результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за
виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.
7. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку,
визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств,
установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
III. Організація роботи постійних комісій.
8. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. На
першому засіданні комісії за поданням голови обираються заступник голови комісії та
секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії
скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у
відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами,
організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій
комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої
повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар
комісії.
9. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності і є
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії міської ради
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою
комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи
засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов'язковому розгляду
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони
адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у
встановлений ними строк.
12. Постійна комісія міської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради
може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників
громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних
комісій міської ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського
голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і
рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються
головами відповідних постійних комісій.
13. Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій
визначаються Регламентом ради та цим Положенням.
ІV. Повноваження постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
14. Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного
розвитку територіальної громади, цільових програм, місцевого бюджету, встановлення
місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті, утворення цільових фондів, а також
звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з
доповідями та співдоповідями з цих питань.
15. Здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного
розвитку і бюджету, розробляє план заходів по наповненню доходної частини міського
бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду.
16. Бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетнофінансовою діяльністю ради.
17. Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються
підприємствами та організаціями комунальної власності.
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18. Сприяє розвитку підприємницької діяльності.
19. Надає пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок та
надання відповідно до чинного законодавства пільг по них; щодо випусків місцевих позик та
отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також передача коштів з міського
бюджету; щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає
зарахуванню до міського бюджету.
20. Сприяє підвищенню інвестиційної привабливості міста, розглядає програми
розвитку інфраструктури міста та інвестиційні проекти, веде постійний моніторинг
інвестиційної діяльності.
21. Приймає участь у розробці річного плану роботи ради.
V. Повноваження постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
22. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань регулювання земельних
відносин; щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними
ресурсами, що є у власності територіальної громади міста; щодо надання та скасування
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
23. Розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні; вносить пропозиції щодо оголошення природних та інших об’єктів, що
мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії
або культури, які охороняються законом.
24. Готує висновки щодо надання згоди на розміщення на території міста місць чи
об’єктів для розміщення об’єктів.
25. Приймає участь у розробці річного плану роботи ради.
VІ. Повноваження постійної комісії з питань архітектури,
будівництва, житлово-комунального господарства.
26. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань розвитку територій,
архітектури, будівництва та організації благоустрою міста.
27. Сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян,
додержанням чистоти і порядку в громадських місцях. Розробляє стратегію розвитку малих
архітектурних форм та зовнішніх рекламоносіїв.
28. Розглядає пропозиції щодо місцевих містобудівних програм, генеральних планів
забудови міста, будівництва і реконструкції об’єктів міста, іншу містобудівну документацію.
Сприяє розширенню житлового будівництва в місті, створенню об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.
29. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань розвитку комунальної
власності, створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного
управління комунальним майном; розглядає пропозиції щодо порядку та здійснення
контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної
власності.
30. Розглядає пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність
підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що
належать до державної та інших форм власності.
31. Попередньо розглядає міську програму приватизації, а також перелік об’єктів
комунальної власності, які не підлягають приватизації; доцільність, порядок та умови
приватизації об’єктів права комунальної власності
32. Приймає участь у розробці річного плану роботи ради.
VІІ. Повноваження постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення
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та міжнародних відносин.
33. Комісія розглядає питання доступності і безоплатності медичного обслуговування
населення міста, розвитку та удосконалення мережі лікувальних закладів всіх форм власності
та видів медичного обслуговування, надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною
материнства та дитинства.
34. Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм культурного розвитку
територіальної громади та здійснює контроль за їх виконанням.
35. Разом з комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і
цін розглядає пропозиції про надання допомоги та інших видів соціальних гарантій
мешканцям міста (в першу чергу пільгових категорій) за рахунок коштів місцевого бюджету
або інших коштів та виносить питання на розгляд сесії.
36. Попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє
здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і
охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
37. Комісія сприяє забезпеченню здобуття неповнолітніми повної загальної середньої
освіти; створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей,
трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; діяльності
дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науковопросвітницьких організацій.
38. Сприяє створенню умов для розвитку культури, відродження традиційної народної
творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел;
роботі творчих спілок, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері
культури, фізкультури і спорту. Сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури,
збереженню та використанню культурного надбання, розвитку туризму.
39. Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем
проживання населення та в місцях масового відпочинку.
40. Попередньо розглядає пропозиції про співпрацю, спільні проекти за участю інших
держав, сприяє розвитку міжнародних відносин.
41. Приймає участь у розробці річного плану роботи ради.
VІІІ. Повноваження постійної комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією,
інформації, найменувань та нагород.
42. Комісія розглядає пропозиції що вносяться на розгляд ради щодо зміцнення
законності та правопорядку в місті, інформацію керівників правоохоронних органів про їх
діяльність щодо охорони громадського порядку в місті.
43. Сприяє діяльності правоохоронних та судових органів, прокуратури, юстиції,
служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.
44. Розглядає пропозиції депутатів щодо усунення порушень законодавства
керівниками підприємств, установ та організацій незалежно всіх форм власності та готує
подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності вищезазначених
посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад, прийняті в межах їх
повноважень.
45. Готує пропозиції щодо звернення до суду про визнання незаконними актів органів
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та
посадових осіб місцевого самоврядування.
46. На Комісію покладаються повноваження щодо підготовки та надання висновків
відносно проектів регуляторних актів.
47. Комісія готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та
додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів
у раді, виконання ними рішень ради та її органів, здійснює контроль за виконанням
Регламенту.
48. Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень
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депутата міської ради у порядку, встановленому законом.
49. Комісія сприяє розбудові в місті системи незалежних засобів масової інформації
(ЗМІ), координує їх співпрацю з радою, виконавчим комітетом, підприємствами і
установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями, готує на розгляд ради
питання щодо створення міською радою ЗМІ, призначення та звільнення їх керівників,
дотримання ЗМІ, в яких рада виступає співзасновником, норм чинного законодавства у сфері
їх діяльності.
50. Розробляє та вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Правил благоустрою
міста Бар, правил торгівлі на ринках та ін., порушення яких тягне за собою адміністративну
відповідальність.
51. Приймає участь у розробці річного плану роботи ради.
Міський голова

Цицюрський А.А.
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