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

8 скликання

16.03.2018р.

Початок сесії - 14 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання - 14 год.20 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 18 депутатів та міський голова. (Капиця В.М., Ковальов М.Т., Лещенко
О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Марущак Т.Л., Маршук М.К., Медвецький А.А.,
Мельник Н.В., Мірчук С.В., Педос Г.В., Подуфалов В.М., Романяк Л.Г., Теплов А.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Кальман О.В., Олійник
Р.Ю., Пужаліна Г.В.
Одна посада у депутатському складі тимчасово не заповнена.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 22
(позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 22 (позачергової) сесії міської ради 8 скликання, запитав
щодо персоналій .
Депутат Трачук В.О. запропонував обрати секретарем сесії Педос Ганну Василівну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання депутата Педос Ганну Василівну.
Лічильна комісія Барської міської ради 8 скликання на постійній основі у складі : Маковецького С.Г.,
Мандрики М.І., Медвецького А.А, Романяк Л.Г. зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати 30 хв. без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання провести в
межах 30хв. без перерви.
Головуючий зачитав Порядок денний сесії, запропонував взяти його за основу.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу.
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Головуючий запитав щодо внесення змін, доповнень до порядку денного сесії.
Пропозицій щодо змін , доповнень не надійшло.
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
1. Про визначення КП «Бар- благоустрій» замовником робіт по об’єкту «Аварійно-відбудовні
роботи квартирного житлового будинку по вул. Бони Сфорци, 76 у м. Бар Вінницької області».

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:

1.

Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування
СЛУХАЛИ: Головуючий зачитав проект рішення про визначення КП «Бар- благоустрій»
замовником робіт по об’єкту «Аварійно-відбудовні роботи квартирного житлового будинку по вул.
Бони Сфорци, 76 у м. Бар Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно».
ВИРІШИЛИ:
1) Визначити комунальне підприємство «Бар-благоустрій» замовником
робіт по об’єкту
«Аварійно-відбудовні роботи 28-квартирного житлового будинку по вул. Бони Сфорци, 76 у м.
Бар Вінницької області».
2) Комунальному підприємству «Барське будинкоуправління" в установленому порядку передати
до комунального підприємства “Бар-благоустрій” відповідно до організаційно-правових заходів,
передбачених цим рішенням:
- всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва та
реконструкції (капітальних інвестицій) на момент передачі;
- оригінали технічних умов, архітектурно-проектувальних завдань, проектно-кошторисну
документацію, затверджену в установленому порядку;
- договірну, бухгалтерську документацію, в тому числі документацію, пов’язану з проведенням
процедур закупівель;
- укладені договори;
- акти виконаних робіт і фінансову документацію по витратам на будівництво і реконструкцію
об’єктів;
- обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів;
- інформацію, яка є важливою для здійснення функцій замовника будівництва та реконструкції,
відповідно до чинного законодавства.
3) Зобов’язати КП «Бар-благоустрій» провести повний розрахунок по залишкових роботах в межах
запланованого обсягу робіт.
4) Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівельних
робіт.
5) Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гвоздяра Ю.В.
Різне.
Секретар міської ради, депутат Подуфалов В.М. доповів до відома депутатів про необхідність здачі
декларації про доходи за 2017 рік до 1 квітня 2018р.
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Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 22 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України .
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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