УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
8 сесія
(2 частина)

7 скликання

15.04.2016р.

Початок сесії: 10 год. 10 хв.
Закінчення пленарного засідання: 14 год. 35 хв.
Місце проведення: велика зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 22 особи та міський голова, а саме : депутати Бородкін С.О., Гуменюк
І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов
В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Вознюк В.В., Мандрика Т.Ц., Мельник А.А., Скорич С.О.
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, мешканці міста, депутати районної ради.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
СЛУХАЛИ:
Головуючий оголосив, що 8 сесія міської ради 7 скликання від 15.04.2016р. правомочна та відкрита для
продовження роботи.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату 8 сесії 7 скликання.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Залевський Ю.Є. запропонував обрати до секретаріату 8 сесії 7 скликання депутата
Петрину М.І.
Депутат Петрина М.І. дав самовідвід.
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Пужаліну Г.В.
Депутат Пужаліна Г.В. дала самовідвід.
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Кальмана О.В.
Депутат Кальмана О.В. дав самовідвід.
Депутат Кальман О.В. запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Маковецького С. Г.
Депутат Маковецький С.Г. повідомив , що через 40 хвилив вимушений залишити залу засідань, оскільки
вибуває в інше місто.
Депутат Залевський Є.Ю. зауважив, що секретарем сесії небажано обирати з фракції «Самопоміч».
Депутат Теплов А.А. запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Хоменка В.В.
Головуючий запитав щодо інших пропозицій, запропонував проголосувати питання щодо обрання
секретаріату сесії в кількості одного депутата, персонально - депутата Хоменка Василя Васильовича.
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Голосували: за – «23», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат сесії в кількості одного депутата, персонально - депутата Хоменка
Василя Васильовича.
СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії 8 сесії міської ради 7 скликання на постійній основі.
Депутат Подуфалов В.М. запропонував обрати лічильну комісію лише на дану сесію , питання про
обрання лічильної комісії на постійній основі розглянути на наступній сесії , оскільки відсутні депутати,
що передбачались для обрання.
Депутат Петрина М.І. запропонував кандидатуру депутата Любарського В.К.
Депутат Любарський В.К. повідомив, що дочасно вимушений залишити залу засідань.
Головуючий запропонував обрати лічильну комісію 8 сесії міської ради 7 скликання в кількості 3 особи,
обрати персонально Пужаліну Г.В., Бородкіна С.О., Трачука В.О.
Депутати зауважили, що Пужаліна Г.В. і Трачук В.О. з однієї фракції.
Після обговорення головуючий запропонував обрати лічильну комісію 8 сесії міської ради 7 скликання в
кількості 3 особи, обрати персонально Пужаліну Г.В., Бородкіна С.О., Павлюка І.Ф.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти- «0»; утрималось-«1» (Бородкін
С.О.).
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію 8 сесії міської ради 7 скликання в кількості три особи, а саме
обрати до складу лічильної комісії: Пужаліної Галини Вікторівни, Бородкіна Сергія Олександровича,
Павлюка Ігоря Федоровича. Питання про обрання лічильної комісії на постійній основі розглянути на
наступній сесії.
Лічильна комісія обрала головою Пужаліну Г.В., секретарем Бородкіна С.О.
Прибув депутат Мельник А.А.
Присутні депутати на сесії: – 23 особи та міський голова, а саме : депутати Бородкін С.О.,
Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г., 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., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко
І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Вознюк В.В., Мандрика Т.Ц., Скорич С.О.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував сесію провести в межах двох з половиною годин без перерви , запитав щодо
інших пропозицій.
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0»..
ВИРІШИЛИ: Сесію провести в межах двох з половиною годин без перерви.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував виділити на виступи, обговорення, відповіді депутатів термін у межах трьох
хвилин, в зв’язку з великою кількістю питань в порядку денному.
Депутат Петрина М.І. зауважив, що час на виступи та обговорення прописано у діючому Регламенті.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Кальман О.В. оголосив , що 28.03.2016р. група депутатів звернулась щодо включення до
порядку денного окремих питань, запропонував розглянути їх першочергово.
Головуючий ставить на голосування свою пропозицію щодо регламенту даної сесії.
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Виділити на виступи, обговорення, відповіді депутатів термін у межах трьох хвилин.
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СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо зауважень до
порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий повідомив , що звернення групи депутатів від 28.03.2016р. щодо включення до порядку
денного окремих питань взято до уваги.
Депутат міської ради Петрина М.І. запропонував включити до Порядку денного питання «Про
встановлення пам’ятників на території міста».
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Включити з Порядку денного питання «Про розгляд депутатського запиту депутата міської
ради Петрини М.І. щодо встановлення пам’ятників на території міста».
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий оголосив про депутатський запит депутатів від партії ветеранів Афганістану - учасників
бойових дій в Афганістані щодо правової та моральної оцінки виступів зі своїх особистих Інтернет сторінок в соціальній мережі FAСEBOOK члена виконкому Крикливого О.В. та депутата міської ради
Маковецького С.Г.
Депутат Любарський В.Г. засудив коментарі Крикливого О.В.
Депутат Подуфалов В.М. надав роз’яснення , що Крикливий О.В. не є членом партії «Самопоміч», лише
прихильник, і ніякої відповідальності за його коментарі не несе.
Депутат Маковецький С.Г. відповів, що пост на Інтернет - сторінці був коректний, були викладені лише
факти, ніяких образ членів партій не було, пост був ним видалений, щоб уникнути конфліктної ситуації.
Депутат Любарський В.К. запропонував виключити Крикливого О.В. зі складу виконкому міської ради .
Депутат Трачук В.О. запропонував перенести розгляд даного депутатського запиту на профільну комісію.
Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію депутата Любарського В.К. щодо виключення
Крикливого О.В. зі складу виконкому міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» ( 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., Сторожук В.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Цимбал О.В.); проти- «4» (Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Маковецький С.Г., Теплов А.А.); утрималось-«4» (Бородкін С.О., Подуфалов В.М.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.).
ВИРІШИЛИ: Виключити із складу виконавчого комітету міської ради Крикливого Олександра
Володимировича (старшого оператора АЗС №6 ПМВКП «Лан»).
Депутат Трачук В.О. зняв пропозицію щодо перенесення розгляду даного депутатського запиту на
профільну комісію.
Головуючий запропонував виключити з Порядку денного питання «Про затвердження нової редакції
Статуту громадського формування з охорони громадського порядку при виконкомі Барської міської ради»,
оскільки конференція громадського формування не відбулась, нова редакція не обговорювалась.
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Виключити з Порядку денного питання «Про затвердження нової редакції Статуту
громадського формування з охорони громадського порядку при виконкомі Барської міської ради».
Головуючий запропонував замість виключеного включити питання «Про відзначення ліквідаторів аварії
на ЧАЕС».
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Замість виключеного включити питання «Про відзначення ліквідаторів аварії на ЧАЕС».
Головуючий запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення змін до Положення про
постійні комісії Барської міської ради 7 скликання» (за ініціативою комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород).
Голосували: за – «24», проти-«0»,утрималось-«0».
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ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про внесення змін до Положення про постійні комісії
Барської міської ради 7 скликання».
Вибув депутат Маковецький С.Г.
Присутні депутати на сесії: – 22 особи та міський голова, а саме : депутати 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.,
Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук
В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Вознюк В.В., Маковецький С.Г.,Мандрика Т.Ц., Скорич С.О.
Депутат Кальман О.В. про депутатське звернення групи депутатів щодо включення до порядку денного
окремих питань, запропонував розглянути їх першочергово.
Головуючий зачитав дане звернення та відповідь на нього, повідомив, що два питання включені до
порядку денного, щодо включення інших питань заявнику надана відповідь та запропонував порядок
денний прийняти за основу.
Голосували: за – «23», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу .
СЛУХАЛИ:
Депутат Кальман О.В. щодо зміни порядку черговості питань, першим розглянути питання «Звіт
секретаря міської ради Подуфалова В.М. про проведену роботу на посаді секретаря міської ради»,
другим «Звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»»».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» (Бородкін С.О., 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., Сторожук В.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.); проти- «4» (Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Теплов А.А., Цицюрський А.А.); утрималось-«3» (Подуфалов В.М., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В.).
ВИРІШИЛИ: Змінити порядок черговості питань, першим розглянути питання «Звіт секретаря міської
ради Подуфалова В.М. про проведену роботу на посаді секретаря міської ради», другим «Звіт про роботу
КЗ «Редакція газети «Барчани»»».
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного з запропонованими змінами.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» (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., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Трачук В.О.,
Цимбал О.В.); проти- «1» (Цицюрський А.А.); утрималось-«3»
( Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Хоменко В.В.).
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з запропонованими змінами :
1. Звіт секретаря міської ради Подуфалова В.М. про проведену роботу на посаді секретаря міської
ради.
2. Звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»». /Ткачук І.В., Логінова Л.Г. /
3. Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік». /Гуменюк І.В./
4. Про виділення коштів для проведення процедури ліквідації Барського КПТМ
«Бартеплокомуненерго».
/Гуменюк І.В./
5. Про виготовлення ПКД щодо виносу газопроводу високого тиску з плями забудови проектуємого
місця для виїзної торгівлі по вул. Галицьких вояків, 7/2 м. Бар. /Погребнюк Ю.В./
6. Про розширення повноважень Барської міської ради щодо виконання функцій реєстраційної
служби.
/Радзієвський А.М../
7. Про створення КЗ «Муніципальна варта». /Гвоздяр Ю.В., Логінова Л.Г./
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8. Про затвердження нової редакції Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на

території міста Бар. /Погребнюк Ю.В./

9. Про засади залучення інвестицій та коштів грантової допомоги до міського бюджету. /Гвоздяр

Ю.В./
10. Про відзначення ліквідаторів аварії на ЧАЕС. /Логінова Л.Г./
11. Про внесення змін до Порядку справляння транспортного податку. /Логінова Л.Г./
12. Про затвердження проекту регуляторного акту «Порядок надання в користування земельних
13.

14.

15.
16.
17.

ділянок комунальної власності територіальної громади м.Бар». /Логінова Л.Г./
Про дозвіл на здійснення поховань на вільних, незадіяних площах кладовища КП «Барблагоустрій».
/Нікітін С.С./
Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій. /Нікітін С.С., Гвоздяр
Ю.В. ,
Мельник Г.А., Радзієвський А.М. /
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Барської міської ради 7 скликання».
/Петрина М.І./
Про встановлення пам’ятників на території міста. /Петрина М.І./
Різне.

1.

Номер п/п,вказаний в
проектах рішень

Номер п/п

Розгляд питань порядку денного:

14.

Перелік розглянутих питань, прийнятих рішень, результати поіменного голосування

СЛУХАЛИ: Звіт секретаря міської ради Подуфалова В.М. про проведену роботу на посаді
секретаря міської ради.
Секретар міської ради Подуфалов В.М.:
«На посаді секретаря Барської міської ради працюю з 10 листопада 2015 року. В своїй
діяльності стараюсь сприяти роботі раді, щоб вона була продуктивною, послідовною,
ефективною, щоб депутати могли активно впливати на процеси, які відбуваються в місті.
Так, зокрема, за моєї ініціативи і безпосередньої участі відтворена робота такого
важливого органу, як рада голів постійних комісій, фракцій та груп. Уже відбулося два
засідання. Важливою вважаю є робота по сприянню створення органів первинної
самоорганізації населення – вуличних та квартальних комітетів. В місті вже створено
два. Но все ж головною вважаю роботу по підготовці та проведенню сесій ради. Від часу
обрання мене секретарем сьогодні 6-а сесія, в тому числі дві позачергові. Відповідно
відбулося
кілька десятків засідань постійних комісій. На даний час налагоджено
своєчасне оприлюднення на сайті проектів рішень, відпрацьований
порядок
оприлюднення матеріалів (протоколів) сесій. Я вже згадував про роботу комісії,
координація роботи яких є мій обов’язок і займає значну частину робочого часу. Тут хочу
зупинитись та винести на ваші роздуми, з подальшим прийняттям певних рішень, на
деяких питаннях. Чи потрібно розміщувати на сайті результати поіменного голосування у
вигляді табличок, що заповнюють члени лічильної комісії, адже детальна інформація про
те хто як голосував є в протоколі,який розміщується на сайті на протязі 5 днів після сесії?
Чи розміщувати на сайті кожне рішення сесії окремо, адже теж розміщується детальний
протокол? Потрібно відрегулювати процес(механізм) роботи комісій на виїздах. Порядок
підготовки і подання матеріалів до сесії(правова колізія двох законів). Відбулося 6
виконкомів міської ради, участь в яких є також важливою складовою в моїй роботі. За
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період моєї роботи на посаді секретаря були створені , працювали,а деякі і зараз
працюють, робочі групи. (По підготовці та контролю за тарифами по водопостачанню та
водовідведенню; визначення статусу ставу «Барський»; підготовка та проведення
святкування новорічного свята Дня Святого Миколая; організація виїзної торгівлі в місті;
регулювання чисельності безпритульних тварин; проведення в місті міжнародного дня
здоров’я). Важливим розділом моєї роботи є документування роботи ради. Певна
складність полягає в тому, що тут задіяно багато людей (секретарі постійних комісій,
лічильна комісія ,секретар сесії, секретар міської ради,секретар виконкому, оператор
комп’ютерного набору). Є проблемні моменти над якими працюємо. Зокрема проведена
нарада-навчання секретарів комісій, та членів лічильної комісії. Об’єктивним фактором,
що впливав на не достатню якість цієї роботи, вважаю, було те, що до кінця січня в
міській раді був відсутній юрист, в земельному відділі до квітня місяця, практично, був
один спеціаліст, довгий час був відсутній заступник голови міськради з гуманітарних
питань. Депутатською групою був проведений аналіз цієї частини роботи. Буду вдячний
за рекомендації та поради».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Петрина М.І. запитав щодо роботи над протоколами.
Депутат Подуфалов В.М. відповів, що береться за основу протокол, складений
секретарем сесії, додаток до протоколу з результатами поіменного голосування,
прослуховується аудіозапис, складається протокол, друкується оператором
комп’ютерного набору.
Депутат Кальман О.В. про роботу сесії міської ради: проводилась певна робота , згідно
передбачених посадових обов’язків. Під час вивчення стану справ з веденням
документації , дотримання регламенту роботи Барської міської ради , виявлено ряд
суттєвих порушень: грубо порушувався регламент роботи при підготовці питань на
розгляд постійних комісій та сесій міської ради: не проводиться юридична експертиза,
проекти рішень не містять підписів юриста та фахівця, що готував проект рішення, до
проектів рішень не додавались довідкові матеріали з техніко-економічним
обґрунтуванням тих питань, що пов’язані з витратами міського бюджету і надходженням
коштів до нього. Порядок денний формується спонтанно, так як відсутній перспективний
план роботи, який є основою його формування. Встановлені порушення при складанні
протоколу сесії, строків його оформлення та ідентичності прокольного запису. В
протоколах відсутні тексти доповідей і співдоповідей виступаючих, по депутатських
запитах немає голосування і в більшості випадках вони не вписуються в протокол.
Рішення сесії не розміщаються на офіційному сайті міської ради. При формуванні
протоколу не відмічається присутність депутатів і відмітка тих, хто залишає сесію під час
її роботи, а в підсумках голосування враховуються їх голоси, а в окремих випадках
проводяться записи про залишення сесій після розгляду декількох питань. Записи
виступів не завжди відповідають аудіо записам. Виступи і доповіді депутатів практично
не відмічені в протоколі , невірно трактується зміст їхнього виступу, що призводить до
приниження їх честі і гідності в очах виборців, носить провокаційний зміст. А протокол
звукового 5 сесії взагалі відсутній, про що не були повідомлені депутати міської ради. В
протоколах є ряд неточностей , різняться цифри про виділення коштів: за які
проголосували з тими, що є в інформації доповідачів, голів комісій. Питання , які
розглядалися в розділі «Різне» під час сесій , в протоколі вписують в розділі головних.
Депутат Бородкін С.О. про те , що критикувати потрібно, але критика повинна бути
конструктивною, непотрібно займати час півтора години сесії для того , щоб критикувати
дії секретаря міської ради. Як депутати ми нічого не зробили, щоб цих помилок не було.
Не коректною була поведінка окремих депутатів стосовно роботи секретаря сесії
Титаренко І.А., що призвело до проблеми з обранням секретаря сесії.
Депутат Петрина М.І. зауважив, що дійсно в проколах міської ради не викладено розгляд
питань в повному обсязі, а саме, в мене зауваження щодо оформлення протоколу 3 сесії
стосовно питання «Про оптимізацію газети «Барчани»»: відсутній виступ доповідача, не
вказано прізвища доповідача, викладення питання розпочато з голосування. Протокол це
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документ, який використовується в судах для підтвердження або скасування рішення,
даний протокол не дає можливості побачити як дійсно все відбувалось. Були різні
пропозиції з двох комісій. Питання стояло про скасування розпорядження міського голови
Дзіся О.І. щодо призначення головного редактора, пропозицію бюджетної комісії
озвучила особа , яка не має на те право, адже вона не депутат. Відсутня заява особи, що
пропонувалась до призначення на посаду. У Титаренко І.А. я просив вибачення , якщо я
не правий.
Депутат Титаренко І.А. повідомила, що принциповим людям, який мають досвід роботи
по веденню протоколів, потрібно було на початку каденції провести навчання з даного
питання, а не «ставити підніжки» через півроку, на початку каденції нею було внесено
пропозиції щодо обрання секретарем депутатів Петрину М.І , Кальмана О.В.
Депутат Залевський Ю.Є. підтримав думку Титаренко І.А., що депутатам, які мають
досвід, потрібно було надати допомогу секретарям, а не тішитись з чужих помилок. Ми
повинні займатись справами міста, а не розводити балачки.
Депутат Подуфалов В.М. про те, що йому не був наданий акт перевірки на протязі двох
неділь після її проведення, це є дуже прикрим. Багато порушень мають свої об’єктивні
причини : посада юриста була вакантна , хворів начальник відділу АБЗВ. На даний час
введений «живий» протокол , а не так як було в попередній каденції, адже в
надрукований протокол важно щось вписати . Надав роз’яснення про виниклу помилку
при голосуванні питання гр.Лук’янової, повідомив, що це не вплинуло на результати
рішення. Пропозиції проведеної перевірки будуть обов’язково враховані в подальшій
роботі.
Депутат Кальман О.В. зачитав проект рішення «Про звіт секретаря Барської міської
ради Подуфалова В.М. про виконання ним посадових обов’язків , передбачених Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом роботи Барської
міської роботи», в якому запропонував визнати роботу секретаря Барської міської ради
Подуфалова В.М. про виконання ним посадових обов’язків незадовільною і достроково
звільнити його з посади секретаря Барської міської ради..
Депутат Каліберда С.С. запитав щодо проведення звітів Кальманом О.В. як секретарем
міської ради попередньої каденції.
Депутат Кальман О.В. відповів, що такі звіти були щорічно.
Головуючий повідомив, що фінансовий звіт у разі можливо отримати у головного
бухгалтера. Питання, яке пропонується до голосування потрібно досконало вивчати ,
пройшло 2,5 години роботи сесії, не розглянуто багато питань, які потребують нагального
вирішення.
Депутат Петрина М.І. про те, що на засіданні сесії депутати мають право виносити будьякі питання, вносити пропозиції, обговорювати та ставити на голосування. Якщо питання
потребує додаткового вивчення, то це вже інша пропозиція, і також потребує
голосування. З метою вивчення створюється комісія, питання вивчається і знову
розглядається. Питання недовіри та зняття з посади секретаря повинно проводитись
таємним голосуванням на засіданні сесії.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. надав правову оцінку проекту рішення,
повідомив що даний проект грубо порушує регламент сесії. Всі питання, що виносяться
на розгляд сесії, повинні розглядатись на профільній комісії, пройти юридичну
експертизу, містити підписи виконавця , який готував проект рішення, підписи осіб, що
погоджують проект рішення. З даного питання необхідно провести таємне голосування,
що вимагає відповідної підготовки.
На вимогу партії ветеранів Афганістану - учасників бойових дій в Афганістані оголошено
перерву на 20 хвилин.
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Проводиться перереєстрація депутатів.
Присутні депутати на сесії: – 22 особи та міський голова, а саме : депутати
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., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал
О.В., міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Вознюк В.В., Маковецький С.Г.,Мандрика Т.Ц., Скорич С.О.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Кальман О.В. звернувся до начальника відділу ПСЗ: Виникла пропозиція про
дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, згідно процедури
пропозицію необхідно поставити на таємне голосування, якщо є пропозиція обговорити
на комісії, робиться перерва, обговорюється і ставиться на голосування і немає чого
боятись, тим більш , що в голови є право вето.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. повідомила, у викладеної інформації я не
бачу ні зловживань, ні фальсифікацій зі сторони секретаря, він нічого не дописав, нічого
не вилучив з матеріалів сесії, на всіх засіданнях сесій він присутній. Питання повинно
буди розглянуто на профільній комісії, повинен був аргументований висновок, це питання
не вимагає термінового рішення і виносити дане питання без розгляду комісії немає
потреби.
Депутат Петрина М.І. про те, що при розгляді питання «Про оптимізацію КЗ «Редакції
газети «Барчани»» на сесії, в протоколі відсутній його виступ, не викладена суть питання.
Головуючий ставить питання на голосування щодо визнання роботи Подуфалова В.М.
на посаді секретаря Барської міської ради незадовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «14» ( 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., Сторожук В.В., Трачук В.О., Цимбал О.В.); проти- «7»
(Бородкін С.О.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Любарський В.К., Теплов А.А.,
Хоменко В.В., Цицюрський А.А.); утрималось-«2» (Подуфалов В.М., Титаренко І.А. ).
ВИРІШИЛИ: Визнати роботу Подуфалова Віктора Миколайовича на посаді секретаря
Барської міської ради незадовільною.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий про те, що потрібно всім працювати, роботу комісій потрібно активізувати,
також членам комісій потрібно попереджати про свою відсутність на засіданнях, сьогодні
ви визнали незадовільною роботу посадової особи, яка вас постійно стимулює до роботи.
Депутат Кальман О.В. про те, що голосування проведено, тепер потрібно провести
таємне голосування щодо звільнення з посади секретаря міської ради.
Шароградська Т.М. повідомила, що пройшло 3 години засідання, ніяких питань для
потреб громади міста не прийнято, депутати вирішують лише питання, в яких зацікавлені
конкретні особи, повідомила, що не є зацікавленою особою, у неї є питання як до
депутатів , так і до міського голови, зокрема щодо перебування у складі виконкому осіб,
що не проживають на території міста. Секретарем міської ради можливо і допущені
помилки, але це некримінальні помилки, їх може допустити будь-хто ,а хто бачить ці
помилки – потрібно було на них вказати секретарю. Я є директором соціальної служби,
служба відповідає за такі категорії населення – АТО, діти-сироти, ВІЛ-інфіковані тощо, від
такої служби також повинен бути представник у складі виконкому. У разі грубих порушень
кримінального змісту – особу потрібно виганяти з посади, а при наявності помилок –
потрібно дати можливість виправитись.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. повідомив, що питання повинно розглядатись
на комісії з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород.
Депутат Петрина М.І. зауважив, що розгляд даного питання не передбачено у положенні
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про дану комісію.
Депутат Бородкін С.О. запропонував на профільній комісії внести зміни до Регламенту
та визначити перелік питань для розгляду кожною комісією.
Депутат Михальчишина Т.Р. запропонувала надати можливість секретарю міської ради
до наступної сесії виправити помилки, питання розглянути на наступній сесії.
Головуючий запропонував розглянути дане питання на комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань
та нагород з участю голів комісій, заступників та секретарів.
Депутат Петрина М.І. запропонував розглянути дане питання на усіх комісіях, оскільки
воно не передбачене для розгляду жодної комісії. Також можливо створити спеціальну
комісію для розгляду даного питання з представників різних фракцій.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. зауважив, що секретар міської ради є
депутатом, і розгляд даного питання згідно п.4.1.11 Регламенту роботи Барської міської
ради відноситься саме до компетенції комісії з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород.
Вибув депутат Любарський В.К., прибув депутат Вознюк В.В.
Присутні депутати на сесії: – 22 особи та міський голова, а саме : депутати
Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда
С.С., Кальман О.В., 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., Сторожук
В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський
голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Любарський В.К., Маковецький С.Г.,Мандрика Т.Ц., Скорич С.О.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий запропонував дане питання розглянути на комісії з питань Регламенту,
забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань
та нагород, повідомив, що голові комісії необхідно визначити дату та час засідання.
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М. зачитав проект рішення: «Доручити постійній
комісії міської ради з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку,
боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород на розгляді своєї комісії
вивчити питання про зняття з посади секретаря міської ради та законність його
подальшого перебування на цій посаді ».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р.,Нікітін С.С.,Павлюк І.Ф.,Пужаліна Г.В., Сторожук В.В.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В.,Цимбал О.В., Цицюрський А.А. );
проти- «0»; утрималось-«1» ( Петрина М.І. ); не голосували –«1» (Подуфалов В.М.).
ВИРІШИЛИ: Доручити постійній комісії міської ради з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород на
розгляді своєї комісії вивчити питання про зняття з посади секретаря міської ради та
законність його подальшого перебування на цій посаді.
Головуючий запропонував заслухати звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»»,
потім зробити перерву.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «22» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В.,
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.,
Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.); проти- «1» (Бородкін С.О.); утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Заслухати звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»», потім зробити
перерву.
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15.

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»».
В.О.головного редактора газети «Барчани » Ткачук І.В. прозвітувала про роботу КЗ
«Редакція газети «Барчани»», звіт додається.
Депутат Пужаліна Г.В. запитала щодо кількості осіб в штаті.
Ткачук І.В. про те, що відбулись певні зміни у штатному розписі, добавився оператор
комп’ютерного набору - 0,5 ставки, також є необхідність збільшити ставку бухгалтера з
0,25 до 0,5, так як кількість бухгалтерської роботи немало, кількість звітів не
зменшується. Працювати дуже важко, нерідко працюємо дуже допізна. На даний час на
посаді кореспондента працює 2 особи – (2 ставки), одна з них виконує в.о.головного
редактора, заст.головного редактора -1 особа (0,5 ставки), бухгалтера - 1 особа(0,5
ставки), оператора комп’ютерного набору – 1 особа (0,5 ставки). Необхідно затвердити
штатний розклад на 2016 рік.
Головуючий запитав щодо перевитрат на заробітну плату в зв’язку зі змінами.
Ткачук І.В. відповіла, що перевитрат на заробітну плату немає, виділених коштів
достатньо.
Депутат Мельник А.А. запитав: Чому без накладних видаються газети?
Ткачук І.В. відповіла, що з кожною торговою точкою є договір, після зауваження на
комісії, даний недолік виправлений.
Кореспондент редакції КЗ «Редакція газети «Барчани»» Григор’єв Р.В. надав
роз’яснення про механізм реалізації газет з торгових точок, повідомив, що якість газети
покращилась, є багато позитивних змін в роботі газети.
Головуючий про те, що створилось нове підприємство, потрібно бути лояльними,
допомогти редакції в роботі, підказати де потрібно, три особи серед них члени спілки
журналістів України.
Головуючий пропонує надати слово для виступу колегам по цеху журналісту Рогачу С.І.
та колишньому працівнику редакції газети «Подільський край» Мельнику Г.Я.
Голосували: за – «23», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Надати слово для виступу колегам по цеху журналісту Рогачу С.І. та
колишньому працівнику редакції газети «Подільський край» Мельнику Г.Я.
Рогач С.І. про те, що редактор це і журналіст, і керівник, на даний час займаюсь
телебаченням у м.Бар, працюємо на волонтерських засадах, без підтримки телебачення
не втримається, нас зараз три особи : я - журналіст, оператор і керівник. Григор’єв Роман
погодився бути на волонтерських засадах телеведучим. Люди працюють за невеликі
кошті , потрібно допомогти.
Головуючий запитав щодо кількості примірників газети.
Ткачук І.В. повідомила, що в середньому за тираж реалізується 200 примірників.
Мельник Г.Я. відмітив велику роль керівництва міської ради, особливо голови міської
ради, у розвитку місцевих засобів інформації, зокрема газети «Барчани», місцевого
телебачення. Під час роботи головним редактором Левицького С.М. газета була досить
цікавою, потім якість газети значно погіршилась. На даний час це зовсім інша газета ,
вона змінила своє обличчя, з’явились нові теми, нові рубрики. Є певні недоліки, яких
можна було би уникнути , якби в газеті працював ще й Петрина М.І. Має бути
роздержавлення засобів масової інформації, і тільки цікава інформація надасть
можливість газеті втриматись «на плаву», газету на даний час потрібно підтримати.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. доповіла з даного питання в частині
затвердження штатного розкладу на 2016 рік. Не вдалось знайти на 0,25 ставки
головного бухгалтера, взяли на 0,5 ставки. Заступника головного редактора потрібно
затвердити 1 ставку згідно чинного законодавства, оскільки основний працівник, який
перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
працювала на 1 ставку. Також в міжсесійний період виникла необхідність прийняти на
роботу на 0,5 ставки оператора комп’ютерного набору. Необхідно затвердити штатний
розклад на 2016 рік.
10

Депутат Петрина М.І. про те, що було засідання профільної комісії, ми розглядали це
питання, подякував молодіжному колективу за проведену роботу, але є недоліки,
виявлені комісією. Враховуючи рішення 3 сесії 7 скликання, потрібно було затвердити
штатний розклад на 2016 рік , розробити на затвердити розцінки на рекламу та
оголошення. Було виявлено, що штатний розклад не співпадає з тим, що був
затверджений сесією, нам було пояснено, що виникла виробнича необхідність. З
моменту внесення змін у штатний розпис, ніякого звернення до міської ради не було,
затверджувати штатний розклад потрібно з моменту винесення рішення. На момент
початку перевірки був також відсутній фінансовий план. Враховуючи погане ведення
документації,
комісія визнала роботу в.о.головного редактора Ткачук Інни
Володимирівни незадовільною. Книга наказів ведеться недосконало, незрозуміло, у якій
відпустці перебуває на даний час працівниця Ніколаєва-Дзямулич , період також
незрозумілий. Також комісія рекомендувала призначити куратором редакції газети
«Барчани» Голубкова О.І., відповідального за обслуговування офіційного сайту Барської
міської ради, крім того рекомендуємо укласти договір між Барською міською радою та
редакцією газети «Барчани» та обумовити в ньому всі обов’язків сторін та розпочати
перемовини з редакцією газети «Подільський край», затвердити штатний розклад з дати
яку визначить сесія, призначити в.о.головного редактора.
В.о.головного редактора Ткачук І.В. повідомила, що гр. Ніколаєва-Дзямулич Д. з
07.04.2016р. перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Це невірна інформація, що документація знаходиться у жахливому стані .
Депутат Бородкін С.О. про те, що пройшло 4 години засідання, розглянуто два важливих
питання , які задовольнили амбіції двох осіб – присутніх тут в залі депутатів. Чи ми
будемо приймати якій рішення для цих людей , що сидять в залі?
Депутат Петрина М.І. наголосив, що потрібно призначити в.о.головного редактора,
враховуючи подані заяви.
Депутат Кальман О.В. запропонував провести конкурс на зайняття посади в.о.головного
редактора.
Головуючий про те, що прозвучав звіт, потрібно оцінити роботу, запропонував визнати
роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»» задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20»
(Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Хоменко В.В.,Цимбал О.В., Цицюрський А.А.);
проти- «1» ( Петрина М.І.); утрималось-«2» (Трачук В.О., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: визнати роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»» задовільною.
СЛУХАЛИ: Про призначення головного редактора газети «БАРЧАНИ».
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. оголосила перелік осіб, від яких надійшли
заяви з проханням призначити їх на посаду головного редактора газети «БАРЧАНИ»:
Петрина Михайло Іванович, Пацанюк Анастасія Віталіївна, Ткачук Інна Володимирівна.
Депутат Бородкін С.О. запропонував провести конкурс на зайняття даної посади.
Депутат Кальман О.В. заперечив проти проведення конкурсу, адже затвердження на
посаду головного редактора - це повноваження сесії міської ради.
Головуючий зауважив, що існує конфлікт інтересів, Петрина М.І. подав заяву на посаду
головного редактора і є головою профільної комісії, яка рекомендує призначення
головного редактора. Від аудіо запису комісія відмовилась по незрозумілим причинам.
Запропонував розглянути дане питання на постійній комісії міської ради з питань
Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації,
найменувань та нагород, питання поставив на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «21»
(Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В.,
Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
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Цицюрський А.А.); проти- «0»; утрималось-«2» (Петрина М.І., Сторожук В.В.).
ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо призначення головного редактора газети
«БАРЧАНИ» на постійній комісії міської ради з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань та нагород.
СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до штатного розкладу КЗ «Редакція газети
«Барчани»».
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. зачитала проект рішення
щодо
затвердження штатного розкладу КЗ «Редакція газети «Барчани»», а саме кількість
штатних одиниць 5 : головний редактор – 1 (оклад 2844 грн.); заступник головного
редактора -1; головний бухгалтер - 0,5 ; кореспондент -2, оператор комп’ютерного
набору -0,5.
Депутат Петрина М.І. запропонував в рішенні не встановлювати дату затвердження.
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. про затвердження штатного розкладу на
2016 рік.
Головуючий поставив на голосування питання щодо затвердження штатного розкладу
КЗ «Редакція газети «Барчани»» на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «16» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Мельник Г.А.,
Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А.,Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.); проти- «0»; утрималось-«7» (Досій С.В., Кальман О.В., Мельник А.А.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Сторожук В.В., Трачук В.О.).
ВИРІШИЛИ: Затвердити штатний розклад КЗ «Редакція газети «Барчани»» на 2016 рік,
додається.
Вибули депутати Мельник Г.А., Сторожук В.В.
Присутні депутати на сесії: – 20 осіб та міський голова, а саме : депутати Бородкін
С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І.,Подуфалов В.М.,Пужаліна Г.В.,Теплов А.А.,Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Любарський В.К., Маковецький С.Г.,Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А.,
Скорич С.О., Сторожук В.В.
Головуючий запропонував зробити перерву даного пленарного засідання 8 сесії
Барської міської ради 7 скликання та продовжити дане засідання 18.04.2016р. о 15.00.
Депутат Михайлишина Т.Р. запропонувала розглянути бюджетні питання і зробити
перерву.
Головуючий поставив на голосування питання про продовження сесії, розгляд питань
постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій, потім зробити перерву в роботі сесії, продовжити роботу сесії в інший день.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17» (Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А.,Михальчишина Т.Р.,Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В.,
Цицюрський А.А.); проти- «0»; утрималось-«4» (Досій С.В., Мельник Ю.О., Петрина М.І.,
Теплов А.А.).
ВИРІШИЛИ: Продовжити роботу сесії, розглянути питання постійної комісії з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, потім зробити
перерву в роботі сесії, продовжити роботу сесії в інший день.
Вибули депутат Залевський Ю.Є., Мельник Ю.О.
Присутні депутати на сесії: – 18 осіб та міський голова, а саме : депутати
Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В.,
Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І.,
Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова Цицюрський А.А.
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Відсутні депутати: Залевський Ю.Є.,
Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О., Сторожук В.В.
3.1.

2.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18»
(Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,
Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти- «0»; утрималось-«1»(Нікітін С.С.).
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Внести зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку м. Бар на
2016 рік в частині забезпечення надання безоплатної правової допомоги з метою
створення умов до рівного доступу до правосуддя.
2. Перенести видатки загального фонду :
2.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 130400 грн. з КЕКВ
2120 «Нарахування на заробітну плату» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата».
2.2. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 422 720 грн. з КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» на :
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 300 000 грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 40 000 грн.
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 82 720 грн.
2.3 . з КФК 160101 « Землеустрій» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 100 000 грн. на КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового
застосування» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) ».
3. Збільшити видатки загального фонду за рахунок вільного залишку, який склався
станом на 01.01.2016 рік:
3.1. по КФК 120201 «Періодичні видання» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні
трансферти (установам та організаціям) на погашення заборгованості по оплаті
за енергоносії , за попередній період, в сумі 23 000 грн.;
3.2.по КФК 100203 ««Благоустрій міст, сіл, селищ»» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні
трансферти ( установам та організаціям)» на створення науково-технічної
документації (детальний план території під кладовище) в сумі 26 000 грн.
3.3.по КФК 150203 « Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток
архітектури, премії в галузі архітектури » КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім
комунальних) » в сумі 12 236 грн. - для оплати послуг з підготовки облікової
документації ( паспорту) на об’єкт культурної спадщини- залишки фортеці, де
відбувалася битва військ М. Кривоноса з польсько- шляхетськими військами,що
розташовані за адресою м.Бар вул. Буняковського;
3.4.по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на ліквідацію КП
«Бартеплокомуненерго» в сумі 5 000 грн.
3.5. по КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620 „ Поточні трансферти органам
державного
управління інших рівнів ” в сумі 72 000 грн. на проведення
ремонтних робіт в ЗОШ м.Бар.
3.6.по КФК 150202 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування »
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) » :
- в сумі 50 365 грн. - для оплати послуг з розробки історико-архітектурного опорного
плану м.Бар Вінницької області з визначенням меж і режимів використання зон
охорони пам’яток та історичних ареалів;
- в сумі 440 000 грн. на оплату генерального плану.
3.7. по КФК 090412 «Інші видатки» КЕКВ 2730 „ Інші виплати ” в сумі 8000 грн. на
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.
4.Збільшити видатки по спеціальному фонду за рахунок вільного залишку, який склався
станом на 01.01.2016 рік, по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2230
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«Продукти харчування» в сумі 130 000 грн.
5. Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок коштів переданих з загального
фонду до спеціального фонду,бюджет розвитку :
5.1. по КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів» в сумі 53516 грн. субвенція районному
бюджету для КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» на
виготовлення ПКД ;
5.2. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація
інших об’єктів» в сумі 49 500 грн. на ПКД по винесенню газопроводу високого
тиску по вул. Галицьких вояків в м.Бар з плями забудови проєктуємого місця для
здійснення виїзної/виносної торгівлі.
6.Затвердити розпорядження № 52-Р від 17.03.2016р. «Про внесення змін до рішення 3
сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік»»:
- про перенесення видатків загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади
освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки » в сумі 12680 грн. на сплату заборгованості по єдиному внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування .
Прибув депутат Залевський Ю.Є.
Присутні депутати на сесії: – 19 осіб та міський голова, а саме : депутати
Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М.,
Пужаліна Г.В., Теплов А.А.,
Титаренко І.А.,Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати:
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О., Сторожук В.В.
3.2.

2.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста.
Голосували: за – «20», проти-«0»,утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити на 2016 рік
1) Загородню Юлію Олександрівну від плати за харчування доньки Загородньої Ірини
Михайлівни в ДНЗ №2 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни з 22.03.2016р.;
2) Середу Ірину Олександрівну від плати за харчування сина Середи Максима
Віталійовича в ДНЗ №3 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни з 14.03.2016р.;
3) Швець Ларису Володимирівну від плати за харчування сина Кукурудзи Володимира
Павловича в ДНЗ № 8 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни з 23.03.2016р.;
4) Каляфіцького Андрія Володимировича від плати за харчування доньки Каляфіцької
Анни Андріївни в ДНЗ № 3 на 100%, дитину учасника антитерористичної операції на
сході країни з 08.04.2016р.;
5) Шевчук Світлану Григорівну від плати за харчування сина Шевчука Віталія
Романовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю ;
6) Абрамович Наталію Олександрівну від плати за харчування доньки Вояковської
Вікторії Сергіївни в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю по 31.08.2016р.;
7) Шевченко Людмилу Юріївну від плати за харчування доньки Шевченко Вероніки
Ігорівни в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
8) Стрембовську Вікторію Сергіївну від плати за харчування доньки Гуменної Катерини
Ростиславівни в ДНЗ №7 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
9) Смірнову Ірину Дмитрівну від плати за харчування сина Смірнова Тімура
Германовича в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
10) Берт Аліну Олександрівну від плати за харчування доньки Берт Ксенії Леонідівни в
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
3.3.

2.3.

ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.07.2016р.;
Лозінську Віталіну Валеріївну від плати за харчування сина Лозінського Тимофія
Андрійовича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
Банадигу Людмилу Юріївну від плати за харчування доньки Банадиги Софії
Вікторівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.05.2016р.;
Дерев’янко Тетяну Анатоліївну від плати за харчування дітей Дерев’янко Діани
Олександрівни та Дерев’янко Єлизавети Олександрівни в ДНЗ №8 на 100% як
малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
Григор’єву Олену Олександрівну від плати за харчування доньки Григор’євої Анни
Василівни в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
Вергелес Марію Іванівну від плати за харчування доньки Вергелес Анни Ігорівни в
ДНЗ №7 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
Іванову Інну Миколаївну від плати за харчування доньки Іванової Вероніки Сергіївни
в ДНЗ №2 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.04.2016р.;
Чайнюк Тетяну Анатоліївну від плати за харчування доньки Чайнюк Аліни Олегівни в
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.;
Данилишину Жанну Михайлівну від плати за харчування доньки Данилишиної
Вячеслави Євгенівни в ДНЗ № 3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.08.2016р.

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги
Голосували: за – «20», проти-«0»,утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати матеріальну допомогу :
1) Бондареву Вячеславу Семеновичу - на лікування - в сумі 1000 грн.;
2) Мазур Ромальді Іванівні, інваліду 2 групи - на проведення хіміотерапії - в сумі 1000
грн.;
3) Саволюк Любові Дмитрівні – на лікування - в сумі 1000 грн.;
4) Яценковській Ользі Теофанівні – на лікування - в сумі 500 грн.;
5) Музиці Олегу Анатолійовичу – на лікування - в сумі 4000 грн.;
6) Петуховій Ніні Федорівні – лікування сина Петухова Анатолія Вікторовича - в сумі
500 грн.;
7) Водзяновській Ганні Йосипівні - на встановлення пам’ятника сину , загиблому в
зоні проведення АТО - в сумі 10000 грн.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.
2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги:
1) Радзієвській Галині Борисівні – на встановлення газового лічильника в зв’язку з
обмеженням коштів в міському бюджеті;
2) Яцкову Володимиру Олександровичу , Маніті Евгені Іванівні – на відшкодування
збитків , зруйнований будинок внаслідок вибуху природного газу, в зв’язку з
обмеженням коштів в міському бюджеті;
3) Галецькому Едуарду Григоровичу – на відбудову будинку після пожежі, в зв’язку з
обмеженням коштів в міському бюджеті;
4) Гоцуляк Світлані Василівні– на операцію, оскільки заявниця не є жителькою
територіальної громади м.Бар.
Прибув депутат Сторожук В.В.
Присутні депутати на сесії: – 20 осіб та міський голова, а саме : депутати
Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф.,Петрина М.І.,Подуфалов В.М.,Пужаліна Г.В.,Сторожук В.В.,Теплов А.А.,
Титаренко І.А.,Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати:
Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О.
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3.4.

2.4.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
Голосували: за – «21», проти-«0»,утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) Крисько Світлані Олексіївні на поховання доньки Крисько Ольги Олександрівни в
розмірі 500 грн. , яка на день смерті ніде не працювала.
2) Литвиненко Богдані Михайлівні на поховання брата Литвиненка Михайла
Михайловича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
Вибув депутат Бородкін С.О.
Присутні депутати на сесії:–19 осіб та міський голова,а саме:депутати Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С., Кальман О.В.,
Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф.,Петрина М.І.,
Подуфалов В.М.,Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко І.А.,
Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова Цицюрський А.А.
Відсутні депутати:
Бородкін С.О., Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц., Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О.

3.5.

2.5.

СЛУХАЛИ: звернення заст..голови батьківського комітету групи №9
ДНЗ №8
Дерев’янко Т.А. щодо виділення коштів на придбання в групу килима розміром 3х4м.
Голосували: за – «20», проти-«0»,утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати завідуючій ДНЗ №8 придбати килим в межах асигнувань на
2016 рік.

3.6.

2.6.

СЛУХАЛИ : звернення організацій, установ про виділення коштів :
1) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» - для спортивної
галузі:
- 53516 грн. - для виготовлення ПКД на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ;
- 10300 грн. – для виготовлення технічного звіту про стан будівельних конструкцій та
інженерних мереж спортивної зали ДЮСШ;
- 43216 грн. – для розробки робочого проекту капітального ремонту спортивної зали
36х18м.
- 150000 грн. для виготовлення ПКД на капітальну реконструкцію цілісного
майнового комплексу (стадіон та літній баскетбольний майданчик) .
ВИРІШИЛИ: Виділити субвенцію районному бюджету для КЗ «Барська районна дитячоюнацька спортивна школа «Колос»» на виготовлення ПКД спортивного майданчика в
сумі 53516 грн. Внести зміни до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про
міський бюджет на 2016 рік». (див. п.3.1 протоколу).
2) Батальйону «Айдар» - на ремонт волонтерської швидкої допомоги (заміна валу
диференціала, полу осі, скоб задніх супортів, передніх ступиць);
ВИРІШИЛИ: Відмовити, згідно ст..91 Бюджетного кодексу «Видатки місцевих органів»
вищевказані видатки не передбачені.
3) Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» - в сумі 28507 грн. на улаштування вигрібної
ями біля будинку № 66 по вул..Героїв Майдану.
ВИРІШИЛИ: заяву розглянути за результатами виконання міського бюджету за 1 півріччя
2016р.
4) Відділу освіти Барської РДА - для заміни вікон (є потреба в заміні 130 вікон),
харчування дітей 1-4 класів, придбання комп’ютерної техніки , ремонту та
реконструкції приміщень тощо;
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 72 000 грн. на проведення ремонтних робіт в ЗОШ
м.Бар. Внести зміни до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський
бюджет на 2016 рік». (див. п.3.1 протоколу).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Павлюк І.Ф.,
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Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А., Титаренко
І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти- «0»;
утрималось-«1»(Нікітін С.С.).
4.

3.

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для проведення процедури ліквідації Барського КПТМ
«Бартеплокомуненерго». /Гуменюк І.В./
Голосували: за – «20», проти-«0»,утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: виділити кошти в сумі 5000 грн., внести зміни до рішення 3 сесії 7 скликання
від 04.12.2015р. «Про міський бюджет на 2016 рік». (див. п.3.1 протоколу)

5.1.

4.

СЛУХАЛИ: Про виготовлення ПКД щодо виносу газопроводу високого тиску з плями
забудови проектуємого місця для виїзної торгівлі по вул..Галицьких вояків,7/2 м.Бар.
/Гуменюк І.В./.
Голосували: за – «20», проти-«0»,утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення проектнокошторисної документації по винесенню газопроводу високого тиску по вул.Галицьких
вояків в м.Бар з плями забудови проектуємого місця для здійснення виїзної/виносної
торгівлі.
2) Скасувати рішення виконавчого комітету №73 від 21.03.2016р. «Про надання дозволу
на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації».
Прибув депутат Бородкін С.О.
Присутні депутати на сесії: – 20 осіб та міський голова, а саме : депутати
Бородкін С.О., Вознюк В.В.,
Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф.,Петрина М.І.,Подуфалов В.М.,Пужаліна Г.В.,Сторожук В.В.,Теплов А.А.,
Титаренко І.А.,Трачук В.О.,
Хоменко В.В., Цимбал О.В., міський голова
Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Любарський В.К.,
Маковецький С.Г.,
Мандрика Т.Ц.,
Мельник Г.А., Мельник Ю.О., Скорич С.О.

5.2.

13.10.

СЛУХАЛИ: Головуючий зачитав заяву гр. Обмоклого С.М. про поновлення договору
оренди земельної ділянки площею 0,0049 га по вул. Каштановій, запропонував договір
поновити на 1 рік зі ставкою орендної плати за користування земельною ділянкою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, повідомив, що заявник
зобов’язується привести тимчасову споруду та орендовану земельну ділянку в належний
вигляд на протязі 3 місяців та не порушувати законодавства щодо торгівлі спиртними
напоями.
ВИСТУПИЛИ:
Обмокла запевнила, що виконає всі рекомендації щодо торгівлі спиртними напоями ,
благоустрою земельної ділянки та приведення тимчасової споруди в належний вигляд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20» (Бородкін С.О. ,Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Залевський Ю.Є.,
Каліберда С.С., Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Нікітін С.С.,
Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В., Теплов А.А.,
Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.); проти- «0»;
утрималось-«1»( Досій С.В.). Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Поновити договору оренди земельної ділянки площею 0,0049 га по вул. Каштановій в
м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) між
Барською міською радою та гр. Обмоклим Сергієм Михайловичем на 1 рік зі ставкою
орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
2) Орендарю протягом терміну дії договору дотримуватись законодавства України в
сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
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Головуючий запропонував зробити перерву даного пленарного засідання 8 сесії Барської міської ради 7
скликання та продовжити дане засідання 18.04.2016р. о 15.00.
Голосували: за – «17» (Вознюк В.В., Гуменюк І.В., Досій С.В., Залевський Ю.Є., Каліберда С.С.,
Кальман О.В., Мельник А.А., Михальчишина Т.Р., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В., Сторожук В.В.,
Теплов А.А., Титаренко І.А., Трачук В.О., Хоменко В.В., Цимбал О.В., Цицюрський А.А.), проти-«1»
(Бородкін С.О.) , утрималось-«3» (Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І.).
ВИРІШИЛИ: зробити перерву даного пленарного засідання 8 сесії Барської міської ради 7 скликання та
продовжити дане засідання 18.04.2016р. о 15.00.
Головуючий

А.А.Цицюрський

Секретар сесії

В.В. Хоменко

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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