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

7 скликання

13.06.2016р.

Початок сесії - 15 год. 16 хв.
Закінчення пленарного засідання - 17 год. 50 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 25 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберд а С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. , Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Сторожук В.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 та закладів, депутат обласної ради Стаднік С.О., депутати
районної ради Маршук М.К., Пацьора О.О., Парчевський О.Б., фахівець-лікар відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління держпродспоживслужби в Барському
районі Котясь В.М., представники від ради ветеранів Кузнєцова Н.Ф. та Петелько М.О., приватні
підприємці, мешканці міста.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 10
(позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 10 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання, запитав
щодо персоналій .
Депутат Мельник Г.А. запропонував обрати секретарем сесії Мельника Ю.О.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 10 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Мельника Юрія Олександровича.
Головуючий відмітив, що лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у
складі : Бородкіна С.О., Любарського В.К., Маковецького С.Г. , Мельника А. А., Скорича С.О. вже
зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати одну годину без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 10 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання провести в
межах однієї години .
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Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу.
Головуючий запропонував вносити зміни та доповнення до прийнятого за основу порядку денного.
Пропозицій щодо змін та доповнень не надійшло.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
1) Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про обрання головного редактора
редакції газети «Барчани» Барської міської ради на період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни».
2) Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про надання дозволу ФОП Дмитрику
Олександру Олександровичу дозволу на облаштування літнього майданчику площею 100 кв.м. по
вул. Соборній біля районного кінотеатру» на орендованій земельній ділянці»
3) Про розгляд пропозиції виконавчого комітету Барської міської ради переглянути рішення 9 сесії
Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016 р. про скасування рішення виконавчого комітету
Барської міської ради № 123 від 04.05.2016 р.
4) Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт тротуару по вул..Святого Миколая
на ділянці від в’їзду на територію ПАТ «УКТЕЛЕКОМ» до входу на територію Собору Успіння
Пресвятої Богородиці в м.Бар Вінницької області.
5) Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт площі М.Грушевського в м.Бар
Вінницької області.
6) Про внесення змін до штатного розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ».
Розгляд питань порядку денного:
1.

Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про обрання головного
редактора редакції газети «Барчани» Барської міської ради на період відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич
Дарії Володимирівни».
СЛУХАЛИ:
Головуючий повідомив про розпорядження від 03.06.2016 р. № 122 – Р про зупинення дії рішень 9
сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016 р. «Про призначення на посаду головного
редактора Редакції газети «Барчани» Барської міської ради Петрини М.І. на період відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку головного редактора НіколаєвоїДзямулич Дарії Володимирівни.» та «Про надання дозволу ФОП Дмитрику Олександру
Олександровичу на облаштування літнього майданчику площею 100 кв.м. по вул. Соборній біля
районного кінотеатру на орендованій земельній ділянці», відмітив що дане розпорядження
надруковано в газеті «БАРЧАНИ» та розміщено на офіційному сайті міської ради.
Зачитав заяву Петрини М.І. щодо зняття його кандидатури з розгляду при призначенні головного
редактора газети «БАРЧАНИ».
Повідомив про 8 звернень: представників громадськості, ради Барської районної організації
ветеранів України, працівників культури, Вінницької обласної організації Національної спілки
журналістів України, викладачів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім..М.Грушевського,
студентської ради Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім..М.Грушевського, команди
«АКТИВ БАР», адміністрації та педагогічного колективу Барського коледжу транспорту та
будівництва НТУ стосовно підтримки в.о. редактора газети «БАРЧАНИ» Інни Ткачук.
Головуючий запропонував задовольнити заяву Петрини М.І. щодо зняття його кандидатури з
розгляду при призначенні головного редактора газети «БАРЧАНИ».
2

ГОЛОСУВАЛИ:за – «26», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: задовольнити заяву Петрини М.І. щодо зняття його кандидатури з розгляду при
призначенні головного редактора газети «БАРЧАНИ».
Головуючий запропонував проголосувати спочатку за кандидатуру Ткачук І.В., адже заяви двох
кандидатів на посаду подані в один день, також потрібно враховувати вісім звернень в підтримку
Ткачук І.В. та те, що дана особа на даний час виконує обов’язки головного редактора.
Депутат Нікітін С.С. зауважив, що процедура порядку голосування заяв вже була проголосована на
минулій сесії .
Головуючий оголосив голосування згідно порядку , що був проголосований на попередній сесії.
Про призначення на посаду головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської
міської ради Пацанюк Анастасії Віталіївни на період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії
Володимирівни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Гуменюк І.В.,Досій С.В., Кальман О.В., Любарський В.К., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«4» (Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М .,Титаренко І.А., Цицюрський А.А.), утрималось-«7» (Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Мандрика Т.Ц., Теплов А.А., Хоменко В.В.).
ВИРІШИЛИ: На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
головного редактора Редакції газети «БАРЧАНИ» Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни
призначити головним редактором Редакції газети «Барчани» Барської міської ради Пацанюк
Анастасію Віталіївну.
Головуючий запропонував надати слово присутнім мешканцям міста .
Депутат Кальман О.В. повідомив, що обговорення проводяться до голосування.
Депутат Теплов А.А. про те, що громадяни міста присутні на сесії , незрозуміло чому їм не можна
надати слово.
Меснянкін Є.Й. повідомив, що прийшов на сесію і мав наміри виступити .
Депутат Маковецький С.Г. повідомив, що згідно регламенту можна дане питання обговорити і
повторно поставити на голосування.
Головуючий оголосив голосування за пропозицію депутата Маковецького С.Г. про обговорення
питання про призначення головного редактора газети «БАРЧАНИ» і повторне голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«0» , утрималось-«13» (Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р.,
Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не прийнято.
Пропозиція Нікітіна С.С. запропонував внести зміни до порядку денного, надати присутнім слово
для виступів до 5 хвилин.
Меснянкін Є.Й. про те , що має бути виступ кандидата на посаду , обговорення кандидатур, аналіз
роботи в.о. головного редактора, озвучені причини заміни в.о. головного редактора.
Депутат Петрина М.І. запропонував зробити перерву.
15.45. оголошено перерву на 10 хв.
Пропозиція депутата Бородкіна С.О.: Надати слово кандидатам, провести обговорення і повторно
поставити на голосування кандидатуру головного редактора.
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Депутат Маковецький С.Г. надав роз’яснення щодо процедури переголосування, зачитав статті з
Регламенту міської ради.
Депутат Нікітін С.С. зняв свою пропозицію щодо внесення змін до порядку денного та обговорення
питання про призначення головного редактора. Запропонував перенести засідання сесії, наприклад,
на 16 червня 2016р., провести засідання профільної комісії, повідомити про це належним чином,
запросити всіх бажаючих.
Головуючий оголосив голосування за пропозицію депутата Бородкіна С.О. про надання слова
кандидатам на посаду головного редактора , провести обговорення та повторне голосування .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «11» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Петрина М.І., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.,
Цицюрський А.А.), проти-«0» , утрималось-«15» (Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В.,
Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не прийнято.
Головуючий оголосив пропозицію Нікітіна С.С. щодо перенесення засідання сесії, на 16 червня
2016р., запропонував провести сесію 21 червня.
2.

Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про надання дозволу ФОП
Дмитрику Олександру Олександровичу дозволу на облаштування літнього майданчику
площею 100 кв.м. по вул. Соборній біля районного кінотеатру» на орендованій земельній
ділянці»
СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Нікітін С.С. повідомив, що питання розглядалось на комісії та було прийнято
рішення: Надати дозвіл ФОП Дмитрику Олександру Олександровичу на облаштування літнього
майданчику площею 100 кв.м. по вул. Соборній біля районного кінотеатру.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. зачитав розпорядження міського голови від 03.06.2016р.
за № 122 – Р стосовно зупинення дії рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від
31.05.2016 р. «Про надання дозволу ФОП Дмитрику Олександру Олександровичу на облаштування
літнього майданчику площею 100 кв.м. по вул. Соборній біля районного кінотеатру на орендованій
земельній ділянці», повідомив, що даний літній майданчик розташований впритул до міського
кінотеатру, виконаний з дерев’яних конструкцій. Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки під
час експлуатації будинків і приміщень встановлюються відповідними нормативними документами
(НД) системи стандартизації та нормування в будівництві, а також нормативно-правовими актами з
питань пожежної безпеки. Враховуючи недотримання мінімально допустимих пожежних розривів,
надання дозволу на облаштування літнього майданчику з дерев’яних горючих конструкцій буде
порушувати вказані норми, а отже є протиправним. Зачитав лист Барського районного сектору ГУ
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області , згідно якого тимчасові
споруди для здійснення підприємницької діяльності повинні розміщатись на відстані не менше 10
метрів від інших будівель та споруд.
Запитання депутата Любарського В.К.: На який період надана в користування земельна ділянка ?
Чи є дозвіл на встановлення?
Відповідь Нікітіна С.С. : Термін користування - 25 років . На рішення про надання дозволу ФОП
Дмитрику О.О. на облаштування даного майданчика міський голова наклав вето, на дану сесію
повторно виноситься дане питання.
Любарський В.К. про те , що на момент початку будівництва дозволу на облаштування не було.
Депутат Подуфалов В.М. повідомив, що паспорту прив’язки також немає.
Депутат районної ради Пацьора О.О. відмітив, що рішення ще немає, а нарікання громадян міста
вже є щодо встановлення даної споруди біля дитячого майданчика.
Нікітін С.С. про те, що рішення було прийнято с поправкою депутата Бородкіна С.О., що на даній
території буде заборонено продаж та розпивання міцних алкогольних напоїв, а буде продаватись
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лиш квас, пиво , морозиво.
Запитання депутата Гуменюк І.В.: На бесідки , що встановлені Барселоною, також є обмеження
10 м?
Головуючий про те, що не потрібно збільшувати кількість споруд , встановлених з порушеннями.
Дитячий майданчик розміщений частково на ділянці , що орендує ФОП Дмитрик О.О. На ремонт
кінотеатру заплановано виділення коштів, поруч зростає тимчасова споруда, яка нависає над
дитячим майданчиком . Діти будуть споглядати на те, що відбувається поряд – як дорослі п’ють
пиво, курять , нецензурно висловлюються.
Подуфалов В.М. запитав Нікітіна С.С. : Що таке облаштування? Те , що будується на майданчику,
відноситься до облаштування?
Нікітін С.С. про те , що поряд розташована будівля Атаманчук, запитав чи її також потрібно
зносити? Відповів, що це облаштування майданчика, фундаменту немає, це тимчасова відкрита
споруда.
Подуфалов В.М. зауважив: Якщо це тимчасова споруда, то потрібен паспорт прив’язки.
Нікітін С.С. про те, що це облаштування літнього майданчика.
Депутат Кальман О.В. про те, що в місті багато споруд та будівель розташовано з порушеннями.
Нікітін С.С. про те, що у ФОП Дмитрика О.О. є в користуванні 200 кв.м, він брав дану ділянку з
метою використання в комерційних цілях, а не для городництва.
Головуючий зауважив, що встановлюється легкозаймиста дерев’яна конструкція з порушенням
пожежних норм, Нікітін С.С. як інспектор з ДАБК повинен слідкувати, щоб будівництво відбувалось
без порушень.
Нікітін С.С. про те, що інспекція ДАБК не здійснює нагляд за розміщенням тимчасових споруд.
Депутат Маковецький С.Г. повідомив, що обурений поведінкою підприємця Дмитрика О.О.,
який розпочав будівництво, тоді лише звертається за дозволом. Це неповага до мера міста та
депутатів міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В.,
Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.), проти-«4» ( Каліберда С.С.,
Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Цицюрський А.А. ), утрималось-«7» (Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Мандрика Т.Ц., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.).
Рішення не прийнято.
3.

Про розгляд пропозиції виконавчого комітету Барської міської ради переглянути рішення 9 сесії
Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016 р. про скасування рішення виконавчого комітету
Барської міської ради № 123 від 04.05.2016 р.
Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
Нікітін С.С. повідомив, що є пропозиція виконавчого комітету Барської міської ради переглянути
рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016 р. про скасування рішення
виконавчого комітету Барської міської ради № 123 від 04.05.2016 р., зачитав ухвалу суду від
10.06.2016 р. за №125/1981/13-а (6-а/125/3/2016), згідно якої Барській міській раді в місячний термін
необхідно подати звіт щодо припинення здійснення торгівлі у м.Бар по вул.Святого Миколая на
території між магазином «ДРУЖБА» та автостанцією. На комісії питання було обговорено та
прийнято рішення: місце для торгівлі не переносити на територію навпроти автостанції, в зв’язку з
тим, що ця територія розташована біля площі Пам’яті, погіршує зовнішній вигляд історичного центру
міста, перешкоджає безпеці руху транспорту, не відповідає санітарно – гігієнічним нормам,
враховуючи рішення Вінницького окружного адміністративного суду. Зауважив , що на території
колишньої котельні по вул.. Галицьких вояків, 7/2 не проводяться роботи з організації там місць
для торгівлі, там заплановано перенесення газопроводу, на ці роботи потрібно виділити кошти
близько 600 тис. грн.
Головуючий повідомив, що стосовно території колишньої котельні по вул.. Галицьких вояків, 7/2 є
правові невизначені питання, які потрібно вирішити до початку будівництва, на будівництво є
кошторис - це близько 300 тис.грн. Я запрошував всіх депутатів відвідати теперішнє місце торгівлі
між магазином «ДРУЖБА» та автовокзалом, там неможливо пройти та отримати якісні послуги .
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Нами запропоновано площу 9 соток поміняти на площу 15 соток з облаштуванням там, згідно
санітарних норм, водопостачання і водовідведення, розташувати там сміттєві контейнери,
огородити територію. Є звернення підприємців, є рішення суду, зараз є багато підприємців
немісцевих, що бажають здійснювати торгівлю на території міста Бар.
Депутат Бородкін С.О. про те, що теперішнє місце торгівлі перешкоджає руху транспорту, у разі
пожежі ні до магазину «СКОРБОТА», ні до кафе «АНІ» пожежна машина не під’їде. Там, де зараз
розташована стоянка таксі, колись була ринкова площа. Потрібно створити підприємцям нормальні
умови для торгівлі.
Депутат Пужаліна Г.В. про те , що теперішнє місце розташування торгівлі нікому не заважає.
Депутат Любарський В.К. запропонував тимчасово зняти дане питання з розгляду, залишити
існуюче місце торгівлі, прискорити роботи з облаштування торгівлі на території колишньої котельні
по вул.. Галицьких вояків, 7/2 .
Депутат Титаренко І.А. про те, що вона взагалі проти торгівлі біля автовокзалу, є територія біля
будинку №7 по вул..М.Туніка, можна розглянути питання щодо облаштування торгівлі там,
побудувавши там критий павільйон.
Головуючий ставить на голосування питання щодо скасування рішення 9 сесії Барської міської
ради 7 скликання від 31.05. 2016р. «Про скасування рішення виконкому №123 від 04.05.2016р.
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015р. «Про
упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар»».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «7» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Теплов
А.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«1» (Досій С.В.) , утрималось-«18» (Гуменюк І.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.).
Рішення не прийнято.
Депутат Нікітін С.С. про те, що кошти треба спрямувати на облаштування торгівлі на території
колишньої котельні по вул.. Галицьких вояків, 7/2 , а не переносити смітник з одного місця на інше.
Також слушна пропозиція щодо облаштування ринку на вул..М.Туніка , біля будинку №7.
Головуючий про те, що комісії , яку очолює Нікітін С.С., потрібно визначити перелік робіт, які
потрібно виконувати першочергово.
16.58 - Вийшов депутат Трачук В.О.
Присутні на сесії: – 24 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. ,
Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Трачук В.О., Сторожук В.В.
Головуючий ставить на голосування пропозицію Любарського В.К. про те, що повернутись
до питання щодо упорядкування виїзної/виносної торгівлі біля автовокзалу після відкриття
ринку на території колишньої котельні по вул.. Галицьких вояків, 7/2 .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» ( Бородкін С.О.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Скорич С.О., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В.), проти-«1»
(Вознюк В.В.), утрималось-«2» (Петрина М.І., Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Питання щодо упорядкування виїзної/виносної торгівлі біля автовокзалу розглянути
після відкриття ринку на території колишньої котельні по вул.. Галицьких вояків, 7/2.
4.

Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт тротуару по вул..Святого
Миколая на ділянці від в’їзду на територію ПАТ «УКТЕЛЕКОМ» до входу на територію Собору
Успіння Пресвятої Богородиці в м.Бар Вінницької області.
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СЛУХАЛИ:
Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
Нікітін С.С. про те, що поточний ремонт тротуарів здійснюється без надання кошторисної
документації та дефектного акту, на комісії керівнику КП «Бар-благоустрій» про це було озвучено.
Береться дозвіл, проводиться поточний ремонт тротуару, ніхто з депутатів не знає ні площу
тротуару, ні кількість затраченого матеріалу, ні вартість виконаних робіт, але кошти підприємство
просить виділити.
Депутат Кальман О.В. відмітив , що потрібно щоб роботи виконувались виконавцями , як є
платниками ПДВ.
Депутат Любарський В.К. запитав щодо вартості 1 кв.м прокладання тротуарної плитки.
Головуючий: Відповідь може надати начальник КП «Бар-благоустрій», який на даний час відсутній
з поважних причин.
17.10 – вийшов депутат Павлюк І.Ф.
Присутні на сесії: – 23 депутата та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. ,
Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Павлюк І.Ф., Сторожук В.В., Трачук В.О.
Депутат Кальман О.В. повідомив, що там, де запланований ремонт тротуару по вул..Святого
Миколая , є проблеми з водовідведенням.
Депутат Петрина М.І. запропонував надати дозвіл за умови надання кошторисної документації та
дефектного акту .
Депутат Нікітін С.С. повідомив, що виходив разом з начальником КП «Бар-благоустрій» на площу
Грушевського , там просіли бордюри та плитка , підприємство має наміри зняти плитку, підсипати
щебенем та встановити плитку та бордюри на місце. Щодо поточного ремонту тротуару по
вул..Святого Миколая, то там потрібно виготовлювати ПКД на зливову каналізацію.
Головуючий повідомив, що при ремонті тротуару планувався ремонт зливової каналізації .
Депутат Нікітін С.С. про те , що при капітальному ремонті робиться проект , визначається площа,
отримуються висновки експертизи, робиться декларація про початок робіт, тоді робиться технічний
та авторський нагляд. Якщо це тільки поточний ремонт - то це тільки документи підписані
керівником КП «Бар-благоустрій» .
Головуючий про те , що недоцільно робити капітальний ремонт , коли роботи підлягають під
поточний , адже це великі витрати міського бюджету. Якщо працівники не надали кошторис та
дефектний акт , це не є підставою для якихось підозр.
Депутат Залевський Ю.Є.: Незрозуміло для чого комісія виносила питання на сесію, якщо тепер
заперечує.
Депутат Нікітін С.С. запропонував питання зняти з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Вознюк В.В.Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Титаренко І.А., Хоменко В.В. , Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«2»
(Бородкін С.О., Теплов А.А.), утрималось-«0» .
ВИРІШИЛИ: Питання про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт тротуару по
вул..Святого Миколая на ділянці від в’їзду на територію ПАТ «УКТЕЛЕКОМ» до входу на територію
Собору Успіння Пресвятої Богородиці в м.Бар Вінницької області зняти з розгляду.
5.

Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
Нікітін С.С. інформував питання про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний
ремонт площі М.Грушевського в м.Бар Вінницької області, запропонував зняти з розгляду .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Вознюк В.В.Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
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Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«2»
(Бородкін С.О., Теплов А.А.), утрималось-«0» .
ВИРІШИЛИ: Питання про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт площі
М.Грушевського в м.Бар Вінницької області, зняти з розгляду.
6.

СЛУХАЛИ:
Заступник голови комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород Петрина М.І. про внесення змін до штатного
розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ». Це додаткова посада, в кожному поважному
видавництві ця посада завжди була і є, потрібно дотримуватись законодавства про мову.
Депутат Бородкін С.О. запитав щодо окладу коректора.
Петрина М.І. відповів, що зарплата мінімальна – 1450грн.
В.О. головного редактора газети «БАРЧАНИ» Ткачук І.В. про те , що посада коректора не зайва,
але потрібно враховувати , що це додаткові витрати, потрібно збільшити фінансування. В редакції
газети «Подільський край» працює 10 осіб, посада коректора – 0,5 ставки від мінімальної.
Депутат Любарський В.К. запитав: Чи є кандидатура на посаду коректора?
Ткачук І.В. про те, що в неї особисто кандидатури немає .
Депутат Скорич С.О. запропонував питання зняти на додаткове вивчення.
Депутат Гуменюк І.В. про те , що питання стоїть про введення посади коректора, кошти на
фінансування не збільшуються.
17.20 – вийшов депутат Хоменко В.В.
Присутні на сесії: – 22 депутата та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Мельник Г.А. ,
Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Скорич С.О.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Павлюк І.Ф., Сторожук В.В., Трачук В.О. , Хоменко В.В.
Головуючий озвучив три пропозиції:
1) Внести зміни до штатного розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме ввести посаду
коректора - 1,0 одиницю .
2) Внести зміни до штатного розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме ввести посаду
коректора – 0,5 одиниці.
3) Питання про внесення змін до штатного розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме
введення посади коректора зняти на додаткове вивчення.
Головуючий ставить на голосування питання про внесення змін до штатного розпису КЗ
«РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме введення посади коректора - 1,0 одиницю.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Петрина М.І., Пужаліна Г.В.,
Цимбал О.В.), проти-«3» (Маковецький С.Г., Скорич С.О., Теплов А.А.), утрималось-«8»
(Бородкін С.О., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,Любарський В.К.,Мандрика Т.Ц., Подуфалов В.М.,
Титаренко І.А., Цицюрський А.А. ).
Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування питання про внесення змін до штатного розпису КЗ
«РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме введення посади коректора – 0,5 одиниці.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16»(Бородкін С.О.,Гуменюк І.В.,Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Любарський В.К., Мельник А.А., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р.,
Нікітін С.С.,
Петрина М.І., Пужаліна Г.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«3»
(Маковецький С.Г., Скорич С.О., Теплов А.А.), утрималось-«4» (Вознюк В.В., Мандрика Т.Ц.,
Подуфалов В.М., Титаренко І.А.).
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни до штатного розпису КЗ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «БАРЧАНИ», а саме ввести
посаду коректора – 0,5 одиниці.
7.

Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. запропонувала скасувати рішення 9 сесії Барської
міської ради 7 скликання від 31.05.2016р. про призначення на посаду головного редактора Редакції
газети «Барчани» Барської міської ради Петрини М.І. на період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії
Володимирівни, адже Петрина М.І. подав заяву щодо зняття його кандидатури з розгляду при
призначенні головного редактора газети «БАРЧАНИ». На даний час прийняті рішення про
призначення на посаду головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської міської ради
щодо двох осіб: Петрини М.І. та Пацанюк А.В.
Депутат Петрина М.І. заперечив щодо необхідності проведення голосування з даного питання.
Головуючий запропонував проголосувати, щоб не виникло непорозумінь з юридичної точки зору.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «23», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 9 сесії Барської міської ради 7 скликання від 31.05.2016р. «Про
призначення на посаду головного редактора Редакції газети «Барчани» Барської міської ради
Петрини М.І. на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни».
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 10 ( позачергової ) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Ю.О.Мельник

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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