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

7 скликання

23.12.2015р.

Початок сесії: 16 год. 00 хв.
Закінчення пленарного засідання: 17 год. 10 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 17 осіб та міський голова.
Відсутні депутати: Вознюк В.В., Мельник Г.А. , Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф. , Петрина М.І.,
Пужаліна Г.В. , Сторожук В.В., Титаренко І.А. , Цимбал О.В.
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 Цицюрський А.А.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 5 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання, працювати одну годину без перерви,
запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 5 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання відкрити,
працювати одну годину без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 5 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання у
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 5 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання у кількості одного депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Мандрика Т.Ц., запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 4 (позачергової) сесії Барської
міської ради 7 скликання депутата Мандрику Тетяну Цезарівну .
СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо зауважень до
порядку денного.
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Головуючий запропонував включити до порядку денного розгляд звернення ТОВ «Поділля Солар
Про» щодо розроблення детального плану території окремої земельної ділянки для розміщення об’єктів
енергогенеруючих підприємств в межах м. Бар Вінницької області.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Бородкін С.О. запропонував включити до порядку денного питання про заходи забезпечення
тиші, порядку та спокою на території міста Бар
Депутат Мельник А.А. запропонував включити до порядку денного питання щодо законності та
екологічної безпеки здійснення господарської діяльності по вул. Арсенальній.
Головуючий запропонував проголосувати за порядок денний з запропонованими змінами .
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами :
1.
Про внесення змін до рішення 62 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання від
14.07.2015 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків
їх справляння на 2016 рік».
2. розгляд звернення ТОВ «Поділля Солар Про» щодо розроблення детального плану території
окремої земельної ділянки для розміщення об’єктів енергогенеруючих підприємств в межах м. Бар
Вінницької області Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
3.
Про заходи забезпечення тиші, порядку та спокою на території міста Бар.
4. Про вивчення питання законності та екологічної безпеки здійснення господарської діяльності по
вул. Арсенальній
Розгляд питань порядку денного:
1.

СЛУХАЛИ:
Голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
проінформує голова комісії Гуменюк І.В. про внесення змін до рішення 62 (позачергової) сесії
Барської міської ради 6 скликання від 14.07.2015 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів та
затвердження Порядків їх справляння на 2016 рік».
Керуючий справами виконкому міської ради Логінова Л.Г. про необхідність прийняття такого
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до Додатку № 3 до рішення 62 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 14 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження
Порядків їх справляння на 2016 р.» «Порядок справляння плати за землю, в частині земельного
податку», а саме:
- підпункт 4.1. після слів «…у розмірі 1,2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки…» доповнити
словами «…крім земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, гаражного будівництва, …»;
- слова «… а для сільськогосподарських угідь – 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.»
замінити словами «…для земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, гаражного будівництва – у
розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 1,0
відсоток від їх нормативної грошової оцінки.».
2. Дане рішення довести до відома Барського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій
області, опублікувати в газеті міської ради «Барчани» та оприлюднити на сайті міської ради в
мережі ІНТЕРНЕТ.

2.

СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Поділля Солар Про» щодо розроблення детального плану території
окремої земельної ділянки для розміщення об’єктів енергогенеруючих підприємств в межах м. Бар
Вінницької області Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
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Представник ТОВ «Поділля Солар Про» Короновський Ю.М. про те, що будуть залучені інвестиції
близько 200 млн грн., проект має ввестися до квітня 2016р. Аналогічні проекти є в Шаргороді,
Могилів-Подільському.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Розробити детальний план території окремої земельної ділянки для розміщення об’єктів
енергогенеруючих підприємств площею 11,7522 га в межах м. Бар Вінницької області.
2) Розробником детального плану території визначити Вінницьку філію державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», платником
визначити ТОВ «Поділля Солар Про», замовником визначити Барську міську раду в особі міського
голови Цицюрського Артура Анатолійовича.
3.

СЛУХАЛИ: Про заходи забезпечення тиші, порядку та спокою на території міста Бар.
Депутат Бородкін С.О. запропонував посилити контроль за дотриманням тиші, порядку та спокою
на території міста Бар, особливо в нічний час .
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)
Наголосити жителям міста, власникам та адміністраторам розважальних закладів,
закладів торгівлі тощо на законодавчо визначеній вимозі забезпечення впродовж доби рівнів
звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на
відкритих площадках, а також рівнів шуму, що не перевищують рівнів, установлених
санітарними нормами, а також забороні у нічний час, із 22:00 год. до 08:00 год. у межах
населених пунктів гучного співу і викриків, користування звуковідтворювальною апаратурою та
іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання
піротехнічних засобів.
2)
Рекомендувати жителям міста не використовувати, в тому числі під час новорічних та
різдвяних свят, феєрверків, салютів, піротехнічних та інших засобів, що супроводжуються
вибухоподібними звуковими та світловими ефектами, стріляниною, кононадою і т.п. явищами.
3)
Звернутися до Барського відділення поліції щодо посилення контролю за дотриманням
тиші, порядку та спокою на території міста Бар.

4.1. СЛУХАЛИ: Про вивчення питання законності та екологічної безпеки здійснення господарської

діяльності по вул. Арсенальній.
Депутат Мельник А.А. про шкідливість виробництва , розташованого на вулиці Арсенальна,
задимлення території в даній місцевості , що несе загрозу здоров’ю мешканців міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)
Створити робочу групу з вивчення питання здійснення господарської діяльності окремими
суб’єктами господарювання по вул.Арсенальній в м.Бар, що супроводжується значним
задимленням територій, на предмет законності та екологічної безпеки такої діяльності, безпеки
для життя та здоров’я людей, у наступному складі:
голова робочої групи
- Бородкін С.О. - депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та
нагород
члени робочої групи:
- Мельник А.А. - депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та
нагород;
- Вознюк В.В. - депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин;
- Нікітін С.С. – голова постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва а житловокомунального господарства;
- Трачук В.О. - депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства;
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- Залевський Ю.Є. - депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
- Сопко Ю.Я. – інспектор з благоустрою Барської міської ради;
- представник Барського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у Вінницькій області /за згодою/.
2)
Робочій групі вивчити питання здійснення господарської діяльності окремими суб’єктами
господарювання по вул. Арсенальній в м.Бар, що супроводжується значним задимленням
територій, на предмет законності та екологічної безпеки такої діяльності, безпеки для життя та
здоров’я людей та надати інформацію і пропозиції за результатами роботи комісії на розгляд
постійних комісій та сесії міської ради.
4.2. СЛУХАЛИ:

Депутат Хоменко В.В. про роботу нічних клубів «Патіфон», «Старий замок», можливість заборони
діяльності , накладання штрафів за порушення громадського порядку, необхідність патрулювання в
нічний час.
Висунуто питання щодо освітлення вулиць Героїв Майдану, Соборна, підвищення інтенсивності
освітлення пішохідних переходів.
Головуючий про вивчення даного питання з залученням КП «Бар-благоустрій».
Головуючий повідомив, що порядок денний 5 (позачергової) сесії вичерпаний, запитав щодо
зауважень та пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 5 (позачергової)
сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 5 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р.
Звучить Гімн України.

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар

Т.Ц.Мандрика
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