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

6 скликання

21.02.2014р.

Початок сесії: 15 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 30 хв.
Місце проведення: Глядацька зала Барського районного центру дозвілля.
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 22 чол. та міський голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Нівельська О.Я.,
Педос Г.В., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств, завідуючі ДНЗ, громада міста.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
начальники комунальних підприємств, завідуючі ДНЗ, громада міста.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий повідомив, що скликання 50 (позачергової) сесії пов’язане зі складною суспільно
політичною ситуацією в країні, запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих під час
останніх подій в столиці.
Хвилина мовчання.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне
засідання 50 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим, пропонує сесію
провести в межах однієї години без перерви та проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 50 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити,
працювати одну годину без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 50 (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 50 (позачергової) сесії Барської міської ради у
кількості одного депутата.
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Цицюрського Л.Л.
Цицюрський Л.Л. відхилив свою кандидатуру, в зв’язку з підготовкою до виступу на сесії та
запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Савосіну С.Ю.
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 50 (позачергової) сесії Барської
міської ради 6 скликання депутата Савосіну Світлану Юріївну.
Головуючий: До порядку денного включено одне питання «Про політичну ситуацію, забезпечення
прав та свобод людини, порядку та спокою в Україні». 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 політичну ситуацію, забезпечення прав та свобод людини, порядку та спокою в Україні.
Розгляд питань порядку денного:
1.1. 1 СЛУХАЛИ: Про саморозпуск фракції Партії регіонів Барської районної ради та фракція Партії

. регіонів Барської міської ради та вихід усіх членів фракцій з рядів Партії регіонів.
1 Депутат Мандрика М.І.: Шановні жителі Барського району! Ще на початку політичної кризи, коли
. сотні тисяч українців вийшли на вулиці мирно відстоювати свої громадянські права і свободи, ми
підтримували європейський вектор розвитку країни і наполягали на недопущенні кровопролиття.
Але нас ніхто не почув. Події останніх трьох місяців показали, що в країні, на жаль, реалізовується
безвихідний сценарій, що веде до громадянської війни і розпаду держави.
Людські жертви 18-20 лютого вкотре показали нездатність Центральних органів політичних сил
домовлятись задля досягнення миру в державі, припинення збройних протистоянь на майданах
країни. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства та вважаємо за неможливе бути
співучасниками злочину проти народу, адже жодний партійний квиток не вартий людського життя.
Вважаємо, що сьогодні нам треба спільно відстоювати інтереси громади та держави. Ми всі несемо
відповідальність
за
долю
Барського
краю
перед
майбутніми
поколіннями.
Тому, з метою збереження миру, охорони здоров’я та життя громадян, забезпечення
життєдіяльності усіх галузей району, фракція Партії регіонів Барської районної ради та фракція
Партії регіонів Барської міської ради заявляють про саморозпуск та вихід усіх членів фракцій з рядів
Партії регіонів. (заяви додаються).
1.2. 1 СЛУХАЛИ: Про політичну ситуацію в Україні, забезпечення прав та свобод людини, порядку

. та спокою в державі.
2 Головуючий запропонував звернутися до Президента України, вищих органів державної влади,
. правоохоронних структур та громадськості щодо припинення збройного конфлікту та насилля,
забезпечення прав та свобод громадян, порядку та спокою та території держави та зачитав проект
звернення (додається).
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О.: Я представляю партію «Батьківщина», хоча ми домовилися, що всі
депутати представляють громаду міста, а не партії. На жаль, жоден з депутатів міської ради, що
входять в партію «Батьківщина», та і представники інших партій, не побували на нашому майдані.
Звернення депутата Мандрики М.І. , звичайно, запізніле і немає ніякого сенсу, адже Партія регіонів,
партія злочину, і призвела до кровопролиття, яке сьогодні відбувається. По всьому світі українці
виходять на Майдани. Громадянам міста необхідно подумати , за яких депутатів вони будуть
голосувати на наступних виборах, що не за горами. Враховуючи край важку ситуацію в країні,
вирішено створити групу самооборони для підтримання правопорядку в місті. Сьогодні актуально
звернутися до підприємців міста, що здійснюють торгівлю алкогольними виробами, обмежити
продаж алкоголю в вечірній і нічний час. Ми сьогодні в такому пориві можемо багато що зробити в
місті, щоб в ньому жилося комфортно. Ми повинні бачити освітлені вулиці, необхідно працювати
разом , на благо міста.
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Депутат Цицюрський Л.Л.: Приємно бачити Барську громаду вже в приміщенні, а не на вулиці. Ми
на морозі відморожували ноги, мерзли в голови. Це питання слід було розглядати набагато раніше.
Я звертався в грудні місяці про підтримання моєї позиції і позиції партії «Народний рух», яку я
представляю, щодо засудження органів влади відносно Майдану, відносно подій, що відбуваються в
Україні, але моє звернення проігнорували. Пропоную доповнити звернення наступним: вимагаємо
прийняти Закон про перехід до парламентсько-президентської форми правління зразка 2004 року,
прийняти рішення про призначення позачергових виборів Президента та Верховної Ради України,
заборонити діяльність партії Регіонів та Комуністичної партії як політичних сил, що призвели Україну
до економічної, політичної кризи та кровопролиття, притягнути до відповідальності всіх винних у
застосуванні сили до мирних мітингуючих .
Шароградська Т.М.: Все гарно сказано, але пізно. Я думаю, що сьогодні маю право говорити від
Майдану, і перше , що ми маємо написати, що ми не довіряємо гр. Януковичу бути Президентом
України. Громада Барського Майдану вважає, що він повинен піти у відставку. Сьогодні ми без
застороги повинні говорити «Зека геть!», тому що на золотих унітазах Януковича кров українського
народу. Я чотири рази була на Майдані, підтримувала український народ. Сьогодні ми оплесками
вітаємо тих, що вийшли з партії Регіонів, це потрібно було зробити давно. Коли вперше вийшли на
Майдан студенти автодорожнього технікуму, до них не вийшов ніхто з депутатів міської й районної
ради, а треба було вийти всім, і тоді потрібно було виходити з партії Регіонів. Пропоную, в зверненні
написати , що ми недовіряємо Президенту Януковичу і просимо його піти у відставку.
Головуючий: В ще є зауваження, пропозиції ? Немає. Пропоную за основу взяти проект рішення,
який був зачитаний вам, доповнити звернення пропозиціями депутата Цицюрського Л.Л.,
пропозицією депутата районної ради. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до Президента України, вищих органів державної влади, правоохоронних
структур та громадськості, щодо припинення збройного конфлікту та насилля, забезпечення прав та
свобод громадян, порядку та спокою на території держави з наступним зверненням:
Ми, депутати Барської міської ради, глибоко стурбовані й обурені тим, що відбувається на вулицях
Києва та в регіонах України – події, що сколихнули державу в останні дні, не можуть залишити
байдужими нікого. Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та горю тих, хто втратив рідних і
близьких під час останніх подій у столиці нашої держави. Ми – проти безвідповідальних заяв
політиків, які свідомо підштовхують людей до громадянської війни. Кожен громадянин у нашій
державі має право на мирний протест, і ніхто не повинен обмежувати це право людей. Всі заходи і
дії протестувальників мають відбуватись у рамках закону, не переходячи межу між мирним
протестом і злочином, адже в цій ситуації страждають прості громадяни, які залишаються наодинці з
відповідальністю перед законами. Ми засуджуємо дії силовиків, які застосовують зброю та
спеціальні засоби проти мирних громадян, журналістів та медичних працівників, порушення Законів
України, що спрямовані на позбавлення здоров’я громадян, знущань щодо громадян України з боку
окремих підрозділів правоохоронних органів України, а також тих груп, які застосовують зброю
проти мирних громадян, поширюють насильство і напругу в суспільстві, що в кінцевому результаті
призводить до загибелі людей, нанесення тілесних ушкоджень. Вважаємо за найголовніше зараз не
допустити розвалу країни, вберегти життя і здоров’я наших людей, знайти шлях порозуміння і
злагоди в суспільстві. Від імені громади міста Бар закликаємо всі політичні еліти знайти спільне
вирішення ситуації шляхом переговорів, мирним шляхом, не допустити подальшого наростання
протистояння. Ми адресуємо цей заклик до політиків усіх рівнів: до депутатів Верховної Ради, до
Президента України та лідерів опозиції, мирних громадян всієї України та Бара зокрема. І ми щиро
віримо, що буде знайдена основа для компромісу – іншого виходу просто немає. Висловлюємо
надію на подальше вирішення всіх проблем шляхом перемовин, взаємоповаги, толерантності, та
переконливо закликаємо всі сторони негайно продовжити загальноукраїнський діалог задля
збереження цілісності держави Україна. Враховуючи ті нелюдські дії, які мали місце на вулицях
Києва, зловживання владою та невжиття необхідних заходів до негайного припинення
кровопролиття, громада міста Бар висловлює свою недовіру Президенту Януковичу В.Ф., а тому
вимагає: вжиття вичерпних заходів, в тому числі прийняття необхідних законодавчих актів, для
переходу до парламентсько-президентської форми правління в Україні; негайної відставки
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Януковича В.Ф. з посади Президента України та проведення, у зв’язку з цим позачергових виборів
Президента України та дострокових виборів до Верховної Ради України; заборони діяльності
«Комуністичної партії» та «Партії регіонів» в Україні; притягнення до кримінальної відповідальності
усіх без виключення осіб, посадовців усіх рівнів, винних у кровопролиттях та застосуванні зброї до
мирних мітингувальників. Барська міська рада вважає своїм першочерговим завданням у нинішній
ситуації зробити все необхідне, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність Барської
територіальної громади. Закликаємо всіх барчан проявити стриманість, розсудливість,
толерантність і не піддаватись спекулятивним діям в інтересах тих чи інших політичних сил. Ми ще
раз наголошуємо – кожен має право виражати свою думку і свою позицію, але кожен з нас повинен
зробити все від нього залежне, щоб не допустити насильства. Будьмо сильними і мудрими!
Шароградська Т.М.: Ми збираємось на нашому Майдані, і це не натовп голодних людей. Все
можна купити, але вільну людину можна тільки вбити. І ніхто не піде з Майдану, поки не піде у
відставку Янукович. На Барському Майдані зібрано понад 9 тис.грн і 80 доларів США, сьогодні ЗОШ
№2 принесла 820 грн. На ці гроші дівчата, що їдуть на Майдан, закупили ліків, і багато завідувачів
аптек надавали ліки безкоштовно. Підприємцями з базару понад 12 тис.грн. передано на Майдан.
Сьогодні дівчата принесли три величезних сумки одягу, люди від чистого серця приносять усе , що
мають.
1.3. 1 СЛУХАЛИ: Про додаткові заходи із забезпечення порядку та спокою на території міста Бар.

. Головуючий: В перший рік каденції депутатами міської ради було прийнято рішення про заборону
2 торгівлі алкогольними напоями після 22 годин та заборону цілодобової роботи магазинів.
. Але був протест прокурора, рішення суду щодо неправомірності рішення Барської міської ради.
Заборонити ми не можемо, але звернутись до підприємців з проханням, пропозицією – це буде
правомірно. Це питання обговорювалось з Шароградською Т., Кукурудзою П., Степанківським М.
Пропоную звернутися до усіх суб’єктів підприємницької діяльності з проханням не здійснювати
продаж алкогольних напоїв після 22:00 год., а також закладам розважального типу обмежити свою
роботу до 23:00 год. (текст звернення додається).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до усіх суб’єктів підприємницької діяльності з проханням не здійснювати
продаж алкогольних напоїв після 22:00 год., а також закладам розважального типу обмежити свою
роботу до 23:00 год. (текст звернення додається).
1.4. СЛУХАЛИ: Про освітлення вулиць в нічний час.

Головуючий запропонував здійснювати освітлення вулиць міста у нічний час безперервно
протягом усієї ночі протязі 10 днів, враховуючи напругу в суспільстві, пов’язану з неспокійною
ситуацією в країні останнім часом, з метою забезпечення правопорядку та спокою та фінансовоекономічний стан КП «Бар-благоустрій» та міського бюджету.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Комунальному підприємству «Бар-благоустрій» протягом 10 днів з моменту прийняття
даного рішення здійснювати освітлення вулиць міста у нічний час безперервно протягом усієї ночі.
1.5. Головуючий повідомив, що надійшла записка з запитанням «Хто відправляв людей на Майдан?».

Я, як міський голова, не направляв людей на Антимайдан, а також до збору коштів для тих, хто їхав
на Майдан, не маю відношення. Так само як і апарат міської ради. Що стосується автобуса, то
приватний підприємець Крижанівський орендував територію, після виявлених фактів перевезення
людей з ним було розірвано договір, маршрут був Бар-Київ.
Депутат Степанківський М.О. : Результати сесії необхідно надрукувати в газеті «Барчани».
Депутат Цицюрський Л.Л.: Сільським людям буде цікаво, що прийняла міська рада, потрібно також
надрукувати в районній газеті і оплатити.
Головуючий повідомив, що звернеться з листом до районної газети щодо друку.
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Головуючий повідомив, що порядок денний 50 (позачергової) сесії вичерпаний. Які будуть зауваження
та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 50 (позачергової)
сесії міської ради від 21.02.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 50 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від 21.02.2014р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І. Дзісь
С.Ю. Савосіна
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ДОДАТКИ
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Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
21.02.2014 р.
6 скликання

50 (позачергова) сесія
«Про політичну ситуацію в Україні,
забезпечення прав та свобод людини,
порядку та спокою в державі»

Враховуючи вкрай складну суспільно-політичну ситуацію, що склалася в країні,
висловлюючи глибоку тривогу та занепокоєння з приводу подій, що відбуваються в усіх
регіонах України і зокрема в столиці держави – місті Києві, засуджуючи застосування зброї
до людей, вбивства та кровопролиття, а також з метою забезпечення прав та свобод людини,
спокою, миру та злагоди в Україні, керуючись ст. 3 Конституції України, ст. 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Барська міська рада вирішила:
1. Звернутися до Президента України, вищих органів державної влади, правоохоронних
структур та громадськості, щодо припинення збройного конфлікту та насилля,
забезпечення прав та свобод громадян, порядку та спокою на території держави (текст
звернення додається).

Міський голова

Секретар міської ради Кальман О.В.

Дзісь О.І.

_____________
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Звернення
депутатів Барської міської ради щодо суспільно-політичної ситуації в
країні
Ми, депутати Барської міської ради, глибоко стурбовані й обурені тим, що
відбувається на вулицях Києва та в регіонах України – події, що сколихнули
державу в останні дні, не можуть залишити байдужими нікого.
Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та горю тих, хто втратив рідних і
близьких під час останніх подій у столиці нашої держави.
Ми – проти безвідповідальних заяв політиків, які свідомо підштовхують
людей до громадянської війни. Кожен громадянин у нашій державі має право
на мирний протест, і ніхто не повинен обмежувати це право людей. Всі заходи і
дії протестувальників мають відбуватись у рамках закону, не переходячи межу
між мирним протестом і злочином, адже в цій ситуації страждають прості
громадяни, які залишаються наодинці з відповідальністю перед законами.
Ми засуджуємо дії силовиків, які застосовують зброю та спеціальні засоби
проти мирних громадян, журналістів та медичних працівників, порушення
Законів України, що спрямовані на позбавлення здоров’я громадян, знущань
щодо громадян України з боку окремих підрозділів правоохоронних органів
України, а також тих груп, які застосовують зброю проти мирних громадян,
поширюють насильство і напругу в суспільстві, що в кінцевому результаті
призводить до загибелі людей, нанесення тілесних ушкоджень.
Вважаємо за найголовніше зараз не допустити розвалу країни, вберегти
життя і здоров’я наших людей, знайти шлях порозуміння і злагоди в
суспільстві.
Від імені громади міста Бар закликаємо всі політичні еліти знайти спільне
вирішення ситуації шляхом переговорів, мирним шляхом, не допустити
подальшого наростання протистояння.
Ми адресуємо цей заклик до політиків усіх рівнів: до депутатів Верховної
Ради, до Президента України та лідерів опозиції, мирних громадян всієї
України та Бара зокрема. І ми щиро віримо, що буде знайдена основа для
компромісу – іншого виходу просто немає. Висловлюємо надію на подальше
вирішення всіх проблем шляхом перемовин, взаємоповаги, толерантності, та
переконливо закликаємо всі сторони негайно продовжити загальноукраїнський
діалог задля збереження цілісності держави Україна.
Враховуючи ті нелюдські дії, які мали місце на вулицях Києва,
зловживання владою та невжиття необхідних заходів до негайного припинення
кровопролиття, громада міста Бар висловлює свою недовіру Президенту
Януковичу В.Ф., а тому вимагає:
- вжиття вичерпних заходів, в тому числі прийняття необхідних
законодавчих актів, для переходу до парламентсько-президентської форми
правління в Україні;
- негайної відставки Януковича В.Ф. з посади Президента України та
проведення, у зв’язку з цим позачергових виборів Президента України та
дострокових виборів до Верховної Ради України;
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- заборони діяльності «Комуністичної партії» та «Партії регіонів» в
Україні;
- притягнення до кримінальної відповідальності усіх без виключення осіб,
посадовців усіх рівнів, винних у кровопролиттях та застосуванні зброї до
мирних мітингувальників.
Барська міська рада вважає своїм першочерговим завданням у нинішній
ситуації зробити все необхідне, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність
Барської територіальної громади.
Закликаємо всіх барчан проявити стриманість, розсудливість,
толерантність і не піддаватись спекулятивним діям в інтересах тих чи інших
політичних сил. Ми ще раз наголошуємо – кожен має право виражати свою
думку і свою позицію, але кожен з нас повинен зробити все від нього залежне,
щоб не допустити насильства.
Будьмо сильними і мудрими!
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