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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

    двадцять сьомої сесії позачергової Чортківської міської ради сьомого 
скликання 

                                                                             від  22 серпня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –    депутатів 
 
 Відсутні:   Бевз М.І., Безпалько Р.П,  Гаврисьо В.В.,Дубина Г.І., Кресінський В.О., 
Кривий Ю.М., Міщій С.В., Наконечний В.І., Садовська Л.М., Скалій А.І., Скалій О.О., 
Ціхоцький В.Д. 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  27-му позачергову сесію 7-го скликання прибуло 23 депутати із 
34 обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 10  депутатів із 10, від 
депутатської фракції «Свобода» - 4 депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 4 депутати 
із 6, від партії «Батьківщина» - 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  1 депутат із 4, 
від партії «Самопоміч» 1 депутат із 4.    

Надійшла пропозиція, роботу 27-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 27-у позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до статті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Запитав,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів  Джурбій П.Д. та Маньовського А.З. 
            “За” – 19, «проти» -0 , «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за -19 , проти - 0, утримались – 0. 

 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного.  
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 
 
Порядок денний 27 позачергової сесії міської ради: 
 

1. Про  прийняття в комунальну власність територіальної   громади  м. Чорткова  
будівель та споруд  Чортківської ЗОШ №5  по вул. Князя Володимира Великого,4б. 

2. Про затвердження детального плану території  для будівництва спортивного 
комплексу по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові. 

3. Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення земельної 
ділянки) для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
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прибудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом по 
вул. Монастирська в м. Чортків Тернопільської області. 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1500 га в оренду Кузь Анатолію Васильовичу для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності, 68-Л в м. Чорткові. 

5. Про надання дозволу КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» Чортківської 
міської ради на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування 
площею 5,1630 га будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 
по вул. Богдана Хмельницького, 79 в м. Чорткові. 

6. Про надання дозволу відділу культури та туризму Чортківської районної державної 
адміністрації на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування по вул. Івана Франка, 1 в м. Чорткові. 

7. Про надання дозволу Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового 
навчання та професійної орієнтації учнів Чортківської районної ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Степана Бандери, 69 в 
м. Чорткові 

8. Про затвердження нової редакції Положення про відділ містобудування, архітектури 
та капітального будівництва Чортківської міської ради. 

9. Різне. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять сьомої 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. 
Через кожних 3 год  -  перерва на 30 хв 
Роботу пленарного засідання   двадцять сьомоїпозачергової  сесії Чортківської міської 
ради VII скликання завершити до 12 год.   
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1. Про  прийняття в комунальну власність територіальної   громади  м. Чорткова  будівель 
та споруд  Чортківської ЗОШ №5  по вул. Князя Володимира Великого,4б. 
 
СЛУХАЛИ:  Міського голову Шматька В.П., який запропонував підтримати даний 
проект рішення. Міський голова висловив подяку депутатам та голові районної ради за 
прийняте рішення   по передачі майна ЗОШ № 5 в комунальну власність міста.  Також  
висловив  слова подяки  депутату обласної ради Білику Л.С..  Наголосив на необхідності 
терміново оформити  документи на право  власності на будівлю. 
За проект рішення голосували: “за”-  21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №   772 додається. 
 
2. Про затвердження детального плану території  для будівництва спортивного комплексу 
по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який сказав дане питання було винесено на 
громадські слухання та схвалено громадськістю. Копія протоколу громадських слухань по 
даному питанню додається. Запропонував підтримати проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
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ВИРІШИЛИ: рішення  №773  додається 
 До роботи сесії долучилася  депутат Просинюк А.В. 
 
3. Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення земельної 
ділянки) для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом по 
вул. Монастирська в м. Чортків Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який повідомив, що дане питання було 
розглянуто та підтримано на громадських слуханнях. Копія протоколу громадських 
слухань по даному питанню додається. Запропонував підтримати проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  774 додається. 
 
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1500 га в оренду Кузь Анатолію Васильовичу для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності, 68-Л в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який сказав, що на  сесії присутній  
забудівник Кузь А.В. і запропонував надати йому слово. 
ВИСТУПИЛИ :  Кузь А.В.,  який пояснив, що саме планується збудувати на даній 
земельній ділянці та причину розміщення тимчасової споруди (тимчасова споруда для 
інформування населення щодо просування будівництва). 
Махомет Л.О. зробив зауваження щодо незаконності самовільного розміщення МАФ-у на 
земельній ділянці, що знаходиться у комунальній власності. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 775 додається 
 
5. Про надання дозволу КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» Чортківської 
міської ради на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування 
площею 5,1630 га будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по 
вул. Богдана Хмельницького, 79 в м. Чорткові.  
СЛУХАЛИ: міський голова Шматько В.П. сказав що дане питання було винесено та 
схвалено на громадських слуханнях. Запропонував підтримати проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 776 додається 
 
6. Про надання дозволу відділу культури та туризму Чортківської районної державної 
адміністрації на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування по вул. Івана Франка, 1 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. який сказав що дане питання було винесено 
та схвалено на громадських слуханнях. Запропонував підтримати проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”-23 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 777 додається 
 
7. Про надання дозволу Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового 
навчання та професійної орієнтації учнів Чортківської районної ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Степана Бандери, 69 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який пояснив, що мова йде про складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для 
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будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Запропонував підтримати проект 
рішення.  
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №778  додається 
 
8. Про затвердження нової редакції Положення про відділ містобудування, архітектури та 
капітального будівництва Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який пояснив, що згідно нового положення 
містобудівні умови (обмеження) будуть затверджуватися виконкомом Чортківської 
міської ради.  
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  779 додається 
 
9.Різне 
Наконечний В.І. зробив зауваження щодо безпричинної зупинки працівниками поліції 
легкових транспортних засобів та ігнорування важковагового транспорту. 
Шматько В.П. на необхідності контролю працівниками поліції важковагового транспорту. 
Царик В.Я. відзвітував щодо наявності дорожніх знаків у місті.  
Лесейко З.В. звернулася з проханням контролювати недопущення у розпал спеки 
спалювати сміття у місті. 
 
Питання , які виносились на розгляд  27-ї позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 27-му 
позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                            Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 

 
 
 


