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

8 скликання

24.10.2018р.

Початок сесії - 14 год. 20 хв.
Закінчення пленарного засідання - 15 год. 35 хв.
Місце проведення: зала засідань Барської міської ради.
Всього обрано депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
В роботі сесії взяли участь: – 21 депутат та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Кальман О.В., Ковальов М.Т., Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К., Марущак Т.Л.,
Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Романяк Л.Г.,
Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Хоменко В.В.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації,
приватні підприємці, жителі міста.
Головуючий на сесії – міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 32
(позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання.
Присутні виконують Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 32 (позачергової) сесії міської ради 8 скликання,
запитав щодо персоналій .
Запропоновано обрати секретарем сесії Педос Ганну Василівну.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 32 (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
хвилин без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 32 (позачергової) сесії Барської міської ради 8 скликання
провести в межах 30 хвилин без перерви.
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запропонував взяти
його за основу.
Голосували: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
Головуючий, керуючись п.2.5.3.2) Регламенту міської ради, запропонував затвердити
порядок денний в цілому.
Депутат Кальман О.В. запропонував включити до порядку денного питання «Про скасування
рішення виконкому від 11.10.2018р. за №131 «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі
на території м.Бар»».
Головуючий запропонував це питання обговорити після сесії , а якщо є терміновість , то
визначитись із наступною позачерговою сесією і тим більше , що тут відсутні члени
виконкому.
Кальман О.В. сказав, що це є його право , згідно закону про статус депутата , вносити
питання в порядок денний і ще раз попросив внести це питання в порядок денний пленарного
засідання.
Депутат Медвецький А.А. запитав : Чи будо коректним членам виконкому приймати таке
рішення , не поставивши до відома депутатів?
Головуючий відповів, що є розмежування функцій між депутатами і виконкомом.
Депутат Лещенко О.М. сказала, що потрібно дотримуватись регламенту і зачитала п.2.4.6.
Депутат Маршук М.К. запропонував внести в порядок денний пленарного засідання
звернення до Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету міністрів
про підвищення ціни на газ для населення.
Лещенко О.М. сказала , що сесію потрібно проводити по регламенту.
Головуючий ще раз зачитав п.2.5.3.2) Регламенту міської ради і запропонував затвердити
порядок денний в цілому.
Голосували: за – «10», проти – «8», утрималось – «4».
Голова постійної комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород Маковецький С.Г. сказав, що
це процедурне питання, «за» проголосувало більшість депутатів, тому рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1) Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про надання в користування
земельної ділянки для здійснення тимчасової торгівлі Палевському М.О.».
Прийшла депутат Пужаліна Г.В.
В роботі сесії взяли участь: – 22 депутати та міський голова (Венгловський М.К.,
Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М., Кальман О.В., Ковальов М.Т., Колос А.О.,
Лещенко О.М., Маковецький С.Г., Мандра В.В., Мандрика М.І., Маршук М.К.,
Марущак Т.Л., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Мірчук С.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В.,
Пужаліна Г.В., Романяк Л.Г., Трачук В.О., Хом’як О.М., Цицюрський А.А.).
Відсутні депутати: Брова Н.С., Подуфалов В.М., Теплов А.А., Хоменко В.В.

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:

1.

Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд Барською міською радою рішення «Про надання в
користування земельної ділянки для здійснення тимчасової торгівлі Палевському М.О.».
Головуючий зачитав розпорядження міського голови від 12.10.2018р. за №153 «Про
зупинення дії рішення 31 сесії Барської міської ради 8 скликання від 09.10.2018р. «Про
надання в користування земельної ділянки
для здійснення
тимчасової торгівлі
Палевському М.О.»».
Депутат Маршук М.К. сказав, що наше завдання не «ставити палки в колеса» Якщо є
певні порушення , то це питання будуть вирішувати служби при погодженні.
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Депутат Кальман О.В. сказав, за шосту каденцію не було накладено жодного вето ,
звернувся до депутатів підтримати рішення.
Депутат Мандра В.В. сказав, що Кодекс не забороняє тимчасову торгівлю. Щодо
електролінії 10 кВт – то охоронна зона 2 метри , де не можна нічого будувати.
Депутат Лещенко О.М. запропонувала ставити питання на голосування.
Депутат Маковецький С.Г. сказав, що він за розвиток підприємництва, але ми не повинні
приймати незаконних рішень.
Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І. прокоментував статті Земельного
кодексу України, які порушуються цим рішенням (статті 111, 51,123).
Депутат Медвецький А.А. сказав, що органи самоврядування можуть приймати рішення,
що суперечать чинному законодавству, але не поширюються за територію громади.
Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. сказала, що вона згодна з Шуляком
І.І. , що це буде порушенням Земельного Кодексу.
Головуючий сказав депутатам, що вони свідомо йдуть на порушення чинного
законодавства, лобіюють дане рішення. Виносить на голосування проект рішення «Про
надання в користування земельної ділянки
для здійснення
тимчасової торгівлі
Палевському М.О.» .
Голосували: за – «18» (Венгловський М.К., Гуменюк І.В., Гуршал І.Й., Капиця В.М.,
Кальман О.В., Ковальов М.Т., Колос А.О., Лещенко О.М., Мандра В.В., Мандрика М.І.,
Маршук М.К., Медвецький А.А., Мельник Н.В., Олійник Р.Ю., Педос Г.В., Пужаліна Г.В.,
Трачук В.О., Хом’як О.М.), проти – «1» (Цицюрський А.А.), утрималось – «4»
(Маковецький С.Г., Марущак Т.Л., Мірчук С.В., Романяк Л.Г.).
ВИРІШИЛИ:
1) Надати Палевському Михайлу Олександровичу дозвіл на здійснення тимчасової
торгівлі на земельній ділянці площею 0,02 га в м.Бар по вул. Плотинна, згідно наданого
викопіювання, терміном на 3 роки.
2) Палевському М.О. укласти з Барською міською радою договір земельного сервітуту на
право користування земельною ділянкою в розмірі 12% від середньої по місту
нормативної грошової оцінки 1кв.м. земель комерційного використання ( ІІІ економікопланувальна зона ) в рік.
3) Палевському М.О. провести благоустрій території, зазначеної у п.1 даного рішення,
відповідно до Правила благоустрою території населених пунктів Барської міської
об’єднаної територіальної громади.
4) При здійсненні тимчасової торгівлі Палевському М.О. дотримуватися правил торгівлі,
санітарних та протипожежних норм, техніки безпеки та охорони праці, а також укласти із
спеціалізованою організацією, уповноваженою на прибирання та вивезення твердих
побутових відходів на території м.Бар - КП «Бар-благоустрій») договір про надання
послуг з прибирання та вивезення ТПВ.
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та
зауважень до порядку денного сесії.
Головуючий закрив пленарне засідання 32 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання.
Присутні виконують Гімн України .

Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

Г.В.Педос
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