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

7 скликання

23.06.2016р.

Початок сесії - 15 год. 20 хв.
Закінчення пленарного засідання - 16 год. 25 хв.
Місце проведення: зала засідань Будинку рад.
Всього депутатів ради – 26 осіб та міський голова.
Присутні на сесії: – 19 депутатів та міський голова, а саме : Бородкін С.О., Вознюк В.В., Гуменюк І.В.,
Досій С.В., Каліберда С.С., Кальман О.В., Любарський В.К., Маковецький С.Г., Мандрика Т.Ц.,
Мельник А.А., Мельник Г.А. , Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Подуфалов В.М., Пужаліна Г.В.,
Скорич С.О., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.
Відсутні депутати: Залевський Ю.Є., Мельник Ю.О., Михальчишина Т.Р., Сторожук В.В., Теплов А.А.,
Трачук В.О., Цимбал О.В.
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, депутат обласної ради Стаднік С.О., представники
від ради ветеранів Кузнєцова Н.Ф. та Трасковська Р.Ф., мешканці міста.
Головуючий на сесії: міський голова Цицюрський А.А.
Головуючий згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрив пленарне засідання 11
(позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Головуючий запропонував обрати секретаря 11 (позачергової) сесії міської ради 7 скликання, запитав
щодо персоналій .
Депутат Гуменюк І.В. запропонувала обрати секретарем сесії Кальмана О.В.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем пленарного засідання 11 (позачергової) сесії Барської міської ради 7
скликання депутата Кальмана Олексія Васильовича.
Головуючий відмітив, що лічильна комісія Барської міської ради 7 скликання на постійній основі у
складі : Бородкіна С.О., Любарського В.К., Маковецького С.Г. , Мельника А. А., Скорича С.О. вже
зайняла свої робочі місця.
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради працювати одну годину без
перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 11 (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 – «20», 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 затвердити порядок денний в цілому.
Голосували: за – «20», проти-«0», утрималось-«0».
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний:
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».
Розгляд питань порядку денного:
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».
СЛУХАЛИ:
Головуючий повідомив про розпорядження від 13.06.2016 р. № 136 – Р щодо 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.» та відмітив, що
дане розпорядження надруковано в газеті «БАРЧАНИ» та розміщено на офіційному сайті міської
ради.
Повідомив, що профільна комісія рекомендувала провести широке обговорення з даного питання.
Зачитав вісім звернень: представників громадськості, ради Барської районної організації ветеранів
України, працівників культури, Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів
України, викладачів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім..М.Грушевського, студентської
ради Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім..М.Грушевського, команди «АКТИВ БАР»,
адміністрації та педагогічного колективу Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ
стосовно підтримки в.о. редактора газети «БАРЧАНИ» Інни Ткачук.
18 червня проводилось громадське обговорення з даного питання.
Запитання депутата Мельника А.А.. щодо кількості осіб, що підписали газету «БАРЧАНИ».
Головуючий надав слово для виступу Ткачук І.В., яка на даний час виконує обов’язки головного
редактора.
В.О.головного редактора газети «БАРЧАНИ» Ткачук І.В. про те, що 90-100 осіб підписують газету,
є 20 торгових точок по місту - близько 200 екземплярів продається. Відмітила, що деякі депутати,
міський голова підписали газету не тільки для себе, але й для незахищених верств населення.
Штатний розклад газети вже затверджено, у виділені кошти вкладаємось. В подальшому плануємо
працювати з молодим поколінням журналістів, залучати їх до праці в газеті. Були зауваження про
недостатню роботу з депутатами міської ради, комунальними підприємствами в подальшому це
врахуємо.
Запитання депутата обласної ради Стадніка С.О. щодо кількості переглядів сайту.
Відповідь Подуфалова В.М. : Це майже 1000 переглядів за добу.
Кореспондент газети «Барчани» Григор’єв Р. : Багато людей переглядають сайт , але хотілось би
що матеріали більш читали в паперовому варіанті, є бажаючі виписувати газету з інших районів. На
наступний рік газета, згідно закону, має вийти з підпорядкування міської ради і має заробляти на
себе вже самостійно . Будемо сподіватись, що газета витримає це випробування. Подякував
депутатам , що зробили підписку на газету.
Депутат Титаренко І.А. про те, що ми почули теперішнього в.о. редактора газети, хотілось би
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почути і кандидата на цю посаду, незрозуміло чому вона відсутня, адже 2 дні назад вона була.
Повідомила про висловлювання деяких депутатів , що публікуються лише матеріали депутатів від
партії , що при владі. Хто звертався в редакцію з матеріалами і їх не опублікували, тому що не та
партія? За останній час склалось враження, що важливішої проблеми, ніж газета в місті немає.
Адже є інші комунальні підприємства, в яких також багато проблем. Висловила думку, що може
непотрібно взагалі піднімати питання про головного редактора, людина виконує обов’язки і хай так
продовжує виконувати, а на початку наступного року після зміни законодавства це питання
вирішимо.
Головуючий про те , що потрібно наводити факти , а не висловлювати якійсь незрозумілі домисли
щодо висвітлення лише однієї політичної партії .
Депутат Вознюк В.В. про те, що газету читає не тільки він, але інші працівники лікарні. Команда
молода, не потрібно руйнувати те, що набуто , адже командою редакції багато зроблено.
Головуючий ставить на голосування питання «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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «9» ( Гуменюк І.В., Досій С.В., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А.,
Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Петрина М.І., Пужаліна Г.В. ), проти-«7» (Вознюк В.В., Каліберда С.С.,
Маковецький С.Г., Подуфалов В.М., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), утрималось«4» (Бородкін С.О., Любарський В.К., Мандрика Т.Ц., Скорич С.О.).
Рішення 10 позачергової сесії Барської міської ради від 13.06.2016р. «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» не
набуло чинності.
Головуючий відмітив, що заяву Ткачук І.В. написала на день раніше, ніж Пацанюк А.В., але
зареєстрована дана заява після заяви Пацанюк А.В.
Головуючий ставить на голосування питання «Про призначення на посаду головного
редактора Редакції газети «Барчани» Барської міської ради Ткачук Інни Володимирівни на
період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку головного
редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни».
ГОЛОСУВАЛИ: за – «9» (Вознюк В.В., Каліберда С.С., Любарський В.К., Маковецький С.Г.,
Подуфалов В.М., Скорич С.О., Титаренко І.А., Хоменко В.В., Цицюрський А.А.), проти-«7»
(Гуменюк І.В., Кальман О.В., Мельник А.А., Мельник Г.А., Нікітін С.С., Павлюк І.Ф., Пужаліна Г.В.),
утрималось-«4» (Бородкін С.О., Досій С.В., Мандрика Т.Ц., Петрина М.І.).
Рішення не прийнято.
Головуючий відмітив, що Пацанюк І.В. продовжує виконувати обов’язки головного редактора
газети «БАРЧАНИ», запропонував депутатам міської ради частіше подавати матеріали до друку в
міській газеті, на сайті та проводити роботу зі своїми виборцями у цьому напрямку .
Депутат Петрина М.І. відмітив, що згідно розпорядження міського голови Ткачук І.В. тимчасово
виконує обов‘язки до призначення головного редактора, запропонував оголосити творчий конкурс,
призначити журі, яке відбере кандидатуру, і тоді не буде протистояння, це все може зробити міський
голова своїм розпорядженням за узгодженням з профільною комісією.
Депутат Титаренко І.А. зауважила , що журі повинно бути професійним .
Депутат Петрина М.І. про те , що з’являться нові кандидатури на посаду в.о.головного редактора.
Депутат Маковецький С.Г. про те, що ми заслухали відгуки професіоналів про роботу колективу,
що працює. Для чого когось шукати ?
Меснянкін Є.Й. про те, що є Закон України «Про засоби масової інформації», запропонував
Петрині М.І., як ініціатору проведення конкурсу, провести підготовку до даного конкурсу згідно
законодавства, в журі запросити висококваліфікованих журналістів з Вінниці зі Спілки журналістів.
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Депутат Подуфалов В.М. про те , що вже три місяці колектив редакції працює під постійною
напругою, це творчі люди , втрачається інтерес до роботи, потрібно дати можливість їм спокійно
працювати.
Депутат Любарський В.К. про те, що багато інших питань, крім призначення редакції газети
«БАРЧАНИ».
Головуючий повідомив , що порядок денний вичерпаний, запитав щодо пропозицій та зауважень до
порядку денного сесії.
Пропозицій та зауважень не надійшло.
Головуючий закрив пленарне засідання 11 ( 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

4

