УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
46 (позачергова) сесія
08.11.2013р.

6 скликання

Початок сесії: 12 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 30 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 18 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Домбровський С.Й., Загорулько
Л.Л., Кобиль А.П., Мартинович Н.Ф., Нівельська О.Я., Педос Г.В., Собчишин А.М.,
Цицюрський Л.Л., Шостківський 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 інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є
пропозиція пленарне засідання 46 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання оголосити відкритим, пропонує сесію провести в межах 45 хвилин без
перерви та проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 46 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання відкрити, працювати 45 хвилин без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 46 (позачергової) 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 46 (позачергової) сесії
Барської міської ради у кількості одного депутата.
Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Телятнікова
С.Ю. Чи будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до
секретаріату сесії обрати депутата Телятнікова С.Ю.
Голосували: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ:
Обрати до складу секретаріату
пленарного засідання 46
(позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання депутата Телятнікова Сергія
Юрійовича.
Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого 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 передачу на обслуговування котелень комунальної власності.
2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Бар» гр.Шаповалову Юрію
Олексійовичу.
Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ: Про передачу на обслуговування котелень комунальної власності.
Міський голова Дзісь О.І. проінформував депутатів про виниклу проблему
щодо обслуговування модульної котельні по вул..Р.Люксембург, 68.
На
отримання лімітів на газ потрібна ліцензія, з лімітами газ коштує 1,12 грн. за 1
куб.м, без лімітів - 4,70 грн. На ПАТ «Барський машинобудівний завод»
відсутня ліцензія на продаж тепла, є лише ліцензія на обслуговування
котелень. КПТМ «Бартеплокомуненерго» через заборгованість за спожитий газ
за минулі роки відмовлено в наданні лімітів. Жителям будинку №68 по
вул.Р.Люксембург було запропоновано створити ОСББ, але жителі категорично
відмовились.
КП
«Вінницяоблтеплоенерго»
погодилось
взяти
на
обслуговування дану котельню, у них є ліцензія, ліміти, але одну котельню
обслуговувати невигідно. Пропонується передати на обслуговування КП
«Вінницяоблтеплоенерго» три новозбудованих котельні: по вул..Р.Люксембург,
68, пров.Коцюбинського, 4, вул.Пролетарська, 6 за письмовою згодою ПАТ
«Барський машинобудівний завод».
На обслуговуванні ПАТ «Барський
машинобудівний завод» залишиться також три котельні.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Внести зміни до рішення 43 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 12.09.2013 р. «Про передачу на обслуговування ПАТ
«Барський машинобудівний завод» котелень комунальної власності», а
саме:
- у пункті 1 рішення виключити слова «- двох автономних котелень на
газовому паливі з їх інженерним забезпеченням: по вул.Пролетарська, 6
та по пров.Коцюбинського, 4 м.Бар, на опалювальні періоди з 2013 р. по
2016 р., після підписання актів прийняття їх в експлуатацію»;
- пункти 2 та 3 рішення виключити.
2). Укласти договори на технічне обслуговування котелень комунальної
власності територіальної громади м.Бар з КП «Вінницяоблтеплоенерго», а саме
- двох автономних котелень на газовому паливі з їх інженерним забезпеченням:
по вул.Пролетарська, 6 та по пров.Коцюбинського, 4 м.Бар, на опалювальні
періоди з 2013 р. по 2016 р., після підписання актів прийняття їх в
експлуатацію;
3). КП «Баркомунтепло» передати КП «Вінницяоблтеплоенерго» в оренду, зі
сплатою орендної плати 1 грн. в рік, строком на три роки наступне майно
комунальної власності територіальної громади м.Бар:
- автономна котельня на газовому паливі з її інженерним забезпеченням:
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по вул.Р.Люксембург, 68, після підписання акту прийняття даної котельні в
експлуатацію, для здійснення її експлуатації та забезпечення послугами з
постачання теплової енергії споживачів буд. 68 по вул. Рози Люксембург.
4). Виконавчому комітету міської ради, адміністрації КП «Баркомунтепло» та КП
«Вінницяоблтеплоенерго» провести приймання-передачу майна, зазначеного в
п. 2, 3 даного рішення, після підписання актів прийняття котелень в
експлуатацію.
5). Повноваження
щодо
подальшого
вирішення
питання
технічного
обслуговування та передачі в користування котелень комунальної власності з
їх інженерним забезпеченням для організації постачання тепловою енергією
споживачів міста Бар покласти на виконавчий комітет міської ради.

2.1 СЛУХАЛИ:
.
Головуючий зачитав звернення Барської районної організації ветеранів
України щодо присвоєння гр. Шаповалову Юрію Олексійовичу звання «Почесний
громадянин м.Бар».
Депутат Степанкевич М.О. повідомив, що він працював разом з гр.
Шаповаловим Ю.О. Це прекрасна людина, добрий сім’янин, організатор,
активний громадський діяч. Велику роботу проводить в місті як заступник
голови районної організації ветеранів України, очолює міську ветеранську
організацію.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бар» голові
міської ветеранської організації, керівнику Барського оздоровчо-спортивного
клубу «Криголам» Шаповалову Юрію Олексійовичу. Оприлюднити дане рішення
міської ради в засобах масової інформації.
2.2 СЛУХАЛИ:
.
Депутат Левицький С.М.: По всьому місту, скрізь розклеєні рекламні
оголошення. Можливо потрібно відвести місця для таких оголошень.
Керуючий справами виконкому міської ради Логінова Л.Г. повідомила, що в
правилах благоустрою все прописано.
Головуючий запропонував доручити виконкому міської ради вивчити дане
питання, визначити місця для розміщення рекламних оголошень.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Доручити виконкому міської ради вивчити дане питання,
визначити місця для розміщення рекламних оголошень.
Головуючий повідомив, що порядок денний 46 (позачергової) сесії вичерпаний.
Які будуть зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає.
Запропонував завершити роботу 46 (позачергової) сесії міської ради від
08.11.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 46 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання
від 08.11.2013р.
Звучить Гімн України.
Головуючий

О.І. Дзісь

Секретар
С.Ю.Телятніков
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