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№ 136 – Р від 13.06.2016 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про зупинення дії рішення 10 позачергової сесії Барської міської ради 7 скликання
від 13.06.2016 р. «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.»

13 червня 2016 року на 10 позачерговій сесії Барської міської ради 7 скликання
було прийнято рішення «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».
Вважаю, що зазначене рішення прийнято з порушенням Регламенту
роботи сесії міської ради 7 скликання, без врахування наступних обставин
справи:
По-перше, при повторному розгляді 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», враховуючи заяву
Петнини М.І., про зняття своєї кандидатури , міська рада одразу перейшла до
голосування кандидатури Пацанюк Анастасії Віталіївни.
У відповідності до ч.4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» постійні комісії 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
соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради,
розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань,
виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Згідно п. 4.4.8. Регламенту роботи сесії міської ради 7 скликання - постійні
комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,
затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки
з цих питань.
Натомість, як вбачається із змісту протоколу №6 постійної комісії з питань
Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією,
інформації, найменувань та нагород від 10.06.2016 року до порядку денного було
включено лише два питання : про внесення змін до Регламенту роботи Барської
міської ради 7 скликання, та про внесення змін до штатного розкладу редакції газети
«Барчани».
З наведеного випливає, що постійна комісія не підготувала жодного висновку а
відповідно і не розглядала питання «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», яке було ініційоване розпорядженням міського голови № 122 – Р
від 03.06.2016 р.
Стаття 144 Конституції України встановлює обов’язковість до виконання на
відповідній території рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування в
межах повноважень, визначених законом.
Згідно статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат
місцевої ради зобов’язаний додержуватися Конституції та законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших
нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.
Згідно пункту 1,7 Регламенту роботи сесії міської ради 7 скликання - регламент
роботи міської ради визначає порядок скликання і проведення сесій міської ради,
прийняття рішень, в тому числі за спеціальними процедурами, формування
постійних комісій та виконавчих органів міської ради, діяльність депутатів,
депутатських груп і депутатських фракцій, взаємовідносини міської ради з міським
головою, посадовими особами виконавчих органів міської рад та її апарату.
Отже, рішення прийняті міською радою з порушенням приписів Регламенту є
незаконними.
По-друге, приймаючи рішення про обрання головним редактором газети
Пацанюк А.В., сесія міської ради залишила поз-за увагою наступні обставини:
Згідно рішення 8 сесії Барської міської ради 7 скликання від 15.04.2016 року за
результатами заслуховування звіту в.о. головного редактора Ткачук І.В., яка також
була претендентом на посаду головного редактора - роботу КЗ «Редакція газети
«Барчани» визнано задовільною.
На адресу міської ради надійшло звернення мешканців міста Бар від 02.06.2016
року, зміст якого зводиться до оцінки позитивних змін які, відбулися в редакції
газети, її популяризації, збільшення накладу, розширення аудиторії читачів, значні
досягнення т.в.о. головного редактора Ткачук І.В.
Аналогічне за змістом звернення надійшло від Ради Барської районної
організації ветеранів України за вих. №11 від 03 червня 2016 року в якому останні
висловлюють крайню стурбованість кадровим рішеннями ради, та просять
переглянути його.
09.06.2016 року за вхідним № 557 на адресу міської ради надійшов лист за
підписом голови правління Вінницької обласної організації Національної спілки
журналістів України Паламарчука В.М., де останній просить всіляко підтримувати
молодий колектив КЗ «Редакція газети «Барчани» на чолі з т.в.о. головного
редактора Ткачук І.В.
Також, 09.06.2016 року за вхідним № 2-Д-125 на адресу міської ради надійшов
лист – звернення працівників культури, в якому останні відзначаючи значні
досягнення т.в.о. головного редактора Ткачук І.В., вважають за недоцільне зміну
керівника на іншу особу.
Аналогічні за змістом звернення надійшли 10.06.2016 року від студентів та
викладачів Барського гуманітарного педагогічного коледжу імені М. Грушевського,
13.06.2016 року від команди «Актив Бару» та адміністрації і педагогічного
колективу Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ.
В свою чергу на засіданні 10 позачергової сесії небайдужі жителі міста та
активісти обурилися тим що їм не надали слова, та не вислухали думки
громадськості і інформації що характеризує кандидатів
Таким чином, рішення прийняте без обговорення з порушенням п. 3.5.1., 3.5.2
Регламенту роботи сесії міської ради 7 скликання.
Відповідно ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його

прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на
повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана
у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила
зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє
рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає
чинності.
З метою додержання законності у здійсненні місцевого самоврядування,
керуючись статтею 19, 140 - 142 Конституції України, пунктом 8 частини 4 статті
42, частиною 15 статті 46, частиною 4 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
Зупинити дію рішення 10 позачергової сесії Барської міської ради 7
скликання від 13.06.2016 р. «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».
2. Скликати 11 сесію (позачергову) Барської міської ради 7 скликання.
3. Пленарне засідання 11 позачергової сесії Барської міської ради, призначити
на 15:00 год. 21 червня 2016 р. в приміщенні зали засідань Будинку рад –
майдан Св.Миколая, 18 м.Бар.
4. До порядку денного сесії включити питання:
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».
5. Секретарю міської ради Подуфалову В.М. зміст даного розпорядження
довести до відома депутатів та населення шляхом оприлюднення оголошення
на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет, опублікування в газеті
міської ради «Барчани», а також шляхом безпосереднього доведення до
відома депутатів.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
1.

Міський голова

З розпорядженням ознайомлений
секретар міської ради В.М. Подуфалов
________________________2016 р.

А.А. Цицюрський

