
     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  
двадцять п’ятої  позачергової  сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від  11 липня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 16-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 20 депутатів 
 
  

Відсутні: Бевз М.І., Будинкевич С.М.,  Гевко Є.В.,, Джурбій П.Д., Дубова Н.Ю., Зозуляк 
А.І., Крикніцький І.Я., Маньовський А.З., Міщій С.В., Наконечний В.І., Просинюк А.В., 
Скалій А.І., Федорейко В.А., Черниш С.С. 

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На 25-ту позачергову сесію 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 6 депутатів із 10, від депутатської фракції 
«Свобода» 5 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 4 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 2 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  1 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 2 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 17-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив двадцять п’яту  позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Які є 
пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Поступила пропозиція - склад 
секретаріату в кількості 2-ох осіб: депутатів  Аксенчука І.Б. та Безпалька Р.П.  
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 21, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на розгляд позачергової  сесії винесено три    
питання. Запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
 Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного і запропонував внести 
питання 
 
1.Про встановлення розміру кошторисної  заробітної плати при здійсненні будівництва 
об’єктів за рахунок коштів міського бюджету  
Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 
 
2.Про покладення відповідних повноважень  на  замовника  природоохоронних заходів 



Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний в цілому 
Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  
1.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
2.Про внесення змін в рішення міської ради  від 13 жовтня 2016 року №348 «Про 
затвердження міської Програми розвитку волейболу і баскетболу на 2016-2020 роки». 
3.Про затвердження «Схеми теплопостачання міста Чортків Тернопільської області» 
4.Про встановлення розміру кошторисної  заробітної плати при здійсненні будівництва 
об’єктів за рахунок коштів міського бюджету.  
5.Про покладення відповідних повноважень  на  замовника природоохоронних заходів. 
 6. Різне.                                                     
                                            
                                                                РЕГЛАМЕНТ 
     роботи двадцять п’ятої   позачергової  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
 
Для доповіді (інформації) з питань порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 5 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв. 
Роботу пленарного засідання  двадцять п’ятої    позачергової сесії Чортківської міської 
ради VII скликання завершити до 18 год.   
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
1.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: інформацію  начальника фінансового управління міської ради Бойко Н.І., яка 
ознайомила присутніх із   проектом змін в бюджет міста. Наголосила, що  на черговій сесії  
Тернопільської обласної ради, за рахунок  субвенції,  міській раді виділено кошти в сумі 
1190 тис.грн на придбання шкільного автобуса.  З міського бюджету необхідно виділити 
кошти, як співфінансування 30% від вартості автобуса , що становить 510 тис.грн. і 
вказала  за рахунок  чого виділятимуться кошти. Також ознайомила із переміщенням 
коштів в розрізі головних розпорядників. 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., яка запитала яка вартість автобуса, на які потреби буде 
використовуватися автобус і де буде зберігатися? 
Шматько В.П., який наголосив, що це хороший подарок до дня міста. Сказав, що автобус  
щоденно буде підвозити дітей до навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів з 
мікрорайону Синяково та вул. Бердо. Це основна мета, з якою ми придбали автобус.  
Також, можливе використання на інші цілі, зокрема  при проведені різноманітних 
культурних заходів. 
Грабовецька С.С., яка запитала чи можна буде використовувати автобус для екскурсій? 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 733, додається 
2.Про внесення змін в рішення міської ради  від 13 жовтня 2016 року №348 «Про 
затвердження міської Програми розвитку волейболу і баскетболу на 2016-2020 роки». 
СЛУХАЛИ: начальника відділу молоді та спорту Нагірного В. С, який сказав, що 
необхідно внести зміни в програму, зокрема в додатку змінити обсяг фінансування на 
2017 рік, вказавши розмір - 270 тис.грн.  Зазначив, що  дитяча баскетбольна команда 
складається з 14 чоловік і  приймала участь в фінальній стадії змагань, зайнявши 7 місце. 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., яка  запила, на які конкретно цілі планується використання 
коштів? 



Шматько В.П., який запропонував розглянути на черговій сесії питання про 
використання коштів по даній Програмі. Наголосив, що з листопада починається 
чемпіонат України і ми повинні належно  підготовити  дітей до змагань.   Ми лише один 
тур змагань провели в місті Чорткові. Якби нам надали дозвіл на  проведення кілька турів 
в нашому місті, то це б було значно дешевше ніж на виїзді. 
Дубина Г.І., який запитав чи цих 70 тис. грн буде використано на проведення 
тренувальних зборів чи на інші цілі? 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 734, додається 
3.Про затвердження «Схеми теплопостачання міста Чортків Тернопільської області» 
 СЛУХАЛИ: начальника відділу ЖКГ, благоустрою та інфраструктури міської ради 
Воціховського В.Ю., який зазначив, що  ТОВ «Атон інжиніринг» розробило схему 
теплопостачання м. Чорткова. 18 липня  в Мінрегіонбуді буде проводитися захист даної 
схеми, але перед тим, ми повинні  затвердити її  на сесії.  
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., який сказав, що  наявність  схеми теплопостачання  міста 
є вимога часу. На даний час є багато заяв мешканців міста  на відключення від системи 
центрального теплопостачання, які нажаль неможливо задовільнити. Не всі жителі  міста 
мають можливість відєднатися від системи опалення через фінансову скруту.  Вивчивши 
ситуацію  по кожній квартирі, міська ради прийме рішення про надання фінансової 
допомоги малозахищеним верствам населення. 
Дубина Г.І., який акцентував увагу на жителях будинків Коновальця та Лепкого. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 735 додається 
4.Про встановлення розміру кошторисної  заробітної плати при здійсненні будівництва 
об’єктів за рахунок коштів міського бюджету.  
СЛУХАЛИ: начальника відділу ЖКГ благоустрою та інфраструктури міської ради 
Воціховського В.Ю  який наголосив  що відповідно до постанови КМУ №281 від 
20.10.2016рч на орган місцевого самоврядування покладено  повноваження на 
встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об’єктів 
за рахунок коштів міського бюджету.  Зазначив, що підрядниками запропоновано  
заробітну плату в розмірі  4800 грн. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 736 додається 
5. Про покладення відповідних повноважень  на  замовника природоохоронних заходів. 
 СЛУХАЛИ : начальника відділу ЖКГ благоустрою та інфраструктури міської ради 
Воціховського  В.Ю.,  який  запропонував  покласти на КП “Чортківське ВУВКГ»” 
повноваження замовника природоохоронного заходу  по реконструкції    біологічних    
очисних     споруд   в м. Чорткові.  З державного бюджету  міському бюджету виділено 
майже 17 млн.грн на реконструкцію очисних. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 737 додається 
6.Різне. Шматько В.П., Дубина Г.І., Дідюк Г.Т., Гаврисьо В.В. 
 Питання , які виносились на розгляд 25-ї  позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 25-ту 
позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 
 
 
Міський голова                                                                                 Володимир   ШМАТЬКО                                        


