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

7 скликання

29.08.2016р.

Початок сесії - 15 год. 25 хв.
Закінчення пленарного засідання - 16 год. 03 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 16 депутатів та міський голова , а саме: Вознюк В.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А.,
Мельник Ю.О.,
Михальчишина Т.Р., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Бородкін С.О., Гуменюк І.В., Досій С.В., Мельник Г.А. , Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Сторожук В.В., Скорич С.О. , Титаренко І.А.
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, жителі міста.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 16
(позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 16 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання,
запитав щодо персоналій .
Депутат Кальман О.В. запропонував обрати секретарем сесії Цимбала О.В.
Голосували: за – «3», проти-«0», утрималось-«14». Рішення не прийнято.
Депутат Подуфалов В.М. запропонував обрати секретарем сесії Кальмана О.В.
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 16 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Кальмана Олексія Васильовича.
Головуючий відзначив, що лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у
складі Любарського В.К., Маковецького С.Г. , Мельника А. А. вже зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати одну годину без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 16 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання провести в
межах однієї години .
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти його за
основу.
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Голосували: за – «17», 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 внести до порядку денного питання «Про затвердження проектнокошторисної документації по робочому проекту «Капітальній ремонт системи зливової каналізації по
вул.. Гончарній з під’єднанням її до існуючої по вул. М.Туніка в м.Бар Вінницької області».
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про затвердження проектно-кошторисної
документації по робочому проекту «Капітальній ремонт системи зливової каналізації по вул.. Гончарній з
під’єднанням її до існуючої по вул. М.Туніка в м.Бар Вінницької області».
Головуючий запропонував внести до порядку денного питання «Про поточний ремонт тротуару,
прилеглого до адміністративної будівлі №17 на площі Пам’яті в м.Бар».
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про поточний ремонт тротуару, прилеглого до
адміністративної будівлі №17 на площі Пам’яті в м.Бар».
Головуючий запропонував внести до порядку денного питання «Про розгляд заяви Помилуйко В.В.
щодо зрізання дерева по вул. Гагаріна 2 Є в м.Бар».
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про розгляд заяви Помилуйко В.В. щодо зрізання
дерева по вул. Гагаріна 2 Є в м.Бар».
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
1. Про схвалення проекту рішення Барської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних
громад».
2. Про відведення місця для здійснення тимчасової торгівлі на території міста Бар.
3. Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту «Капітальній ремонт
системи зливової каналізації по вул.. Гончарній з під’єднанням її до існуючої по вул. М.Туніка в
м.Бар Вінницької області».
4. Про поточний ремонт тротуару, прилеглого до адміністративної будівлі №17 на площі Пам’яті в
м.Бар.
5. Про розгляд заяви Помилуйко В.В. щодо зрізання дерева по вул. Гагаріна 2 Є в м.Бар.
Розгляд питань порядку денного.
1.

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення Барської міської ради «Про добровільне
об’єднання територіальних громад».
Головуючий розповів , що проведені всі заходи згідно процедури на вимогу чинного законодавства:
громадські слухання, сесія , створена робоча группа , сьогодні проводимо сесію зі схвалення проекту
рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зачитав проект рішення.
Запитання депутата Кальман О.В.: Чи запрошувався голова районної ради?
Відповідь депутата Подуфалова В.М.: Поставлений до відома.
Депутат Трачук В.О. запитав про переваги об’єднання територіальних громад, процедуру
проведення.
Головуючий надав відповідб розповів про переваги та процедуру об’єднання територіальних громад.
Повідомив, що процедура завершується виборами ради об’єднаної громади та голови. У сільських
громадах – старости.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
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ВИРІШИЛИ:
1) Схвалити
проект
рішення Барської міської ради «Про
добровільне
об'єднання
територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
2) Барському міському голові Цицюрському А.А. подати в 5-ти денний строк проект рішення Барської
міської ради «Про добровільне об'єднання територіальних
громад» до Вінницької обласної
державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та
законам України.
2.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав проект рішення «Про відведення місця для здійснення тимчасової торгівлі на
території міста Бар», поставив його на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
1) Відвести в м.Бар по вул. Св.Миколая навпроти автостанції місце для здійснення тимчасової
сезонної виїзної торгівлі овочами та фруктами на термін до 30 листопада 2016 року.
2) Уповноважити КП «Бар-благоустрій» здійснювати справляння плати за користування торговими
місцями* щоденно, за кожен день торгівлі, через уповноважену особу із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з
видачею касових чеків, які є єдиною підставою, що дає право на здійснення торгівлі на вказаних
територіях.
3) Встановити плату за користування місцями для торгівлі в наступному порядку:
- за площу, зайняту торговим місцем * - в розмірі 4,00 грн. за 1 повний чи не повний
квадратний метр;
- за площу, зайняту великогабаритним транспортом - 2,00 грн. за 1 повний чи не повний
квадратний метр.
4) Кошти, отримані як плату за користування торговими місцями зараховувати на рахунок КП «Барблагоустрій».
5) Зобов’язати КП «Бар-благоустрій» постійно підтримувати зазначену територію в належному
санітарному стані, справляючи при цьому плату за послуги з прибирання та вивезення побутових
відходів відповідно до затверджених тарифів.
6) Зобов’язати продавців – суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні торгівлі
дотримуватися правил торгівлі, санітарних, ветеринарних та протипожежних норм.
* Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів,
лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів,
причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.

3.

СЛУХАЛИ:
Головуючий проінформував питання «Про затвердження проектно-кошторисної документації по
робочому проекту «Капітальній ремонт системи зливової каналізації по вул.. Гончарній з під’єднанням
її до існуючої по вул. М.Туніка в м.Бар Вінницької області», поставив його на голосування. .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Капітальній
ремонт системи зливової каналізації по вул.Гончарній з під’єднанням її до існуючої по вул. М.Туніка в
м.Бар Вінницької області» на суму 334634 грн. (триста тридцять чотири тисячі шістсот тридцять
чотири гривні).

4.

СЛУХАЛИ:
Головуючий проінформував питання «Про поточний ремонт тротуару, прилеглого до адміністративної
будівлі №17 на площі Пам’яті в м.Бар».
Депутат Трачук В.О. запропонував внести зміни в проект щодо «ніші» в тротуарі.
Головуючий про те, що потрібно пропрацювати з авторським наглядом щодо зміни проекту по
ремонту дороги, до тротуару ці зміни не відносяться.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ:
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1) Створити комісію для визначення можливості внесення змін до проектно-кошторисної документації
по робочому проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття на пл.. Пам’яті від перехрестя з вул.
Соборна до перехрестя з вул. Св. Миколая в м. Бар Вінницької області» у наступному складі:
начальник та фахівець КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ», голова та члени постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, депутат даного виборчого округу
Хоменко В.В.
2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення поточного ремонту тротуару, прилеглого до
адміністративної будівлі №17 на площі Пам’яті в м.Бар.
5.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав заяву Помилуйко В.В. щодо зрізання дерева – липа по вул. Гагаріна 2 Є в
м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на видалення дерева по вул. Гагаріна, 2-Є в м.Бар,
а саме : липа – 1 шт., в зв’язку з незадовільним станом.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку ведення сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 16 ( позачергової ) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

О.В.Кальман

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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