
     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  
ІІ-го пленарного засідання  тридцять третьої  сесії Чортківської міської 
ради сьомого скликання 

 

                                                                             від  21 грудня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 17-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 25 депутатів 
 
Відсутні: Бевз М.І., Гевко Є.В., Грабовецька С.С, Демкович Л.І., Джурбій П.Д., Дубина 
Г.І.,  Наконечний В.І.,  Хотюк О.Б., Федорейко В.А. 
Головуючий на ІІ-му  пленарному засіданні сесії :  міський голова Шматько В.П. 
 Молитва.                                     
                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На ІІ-те  пленарне засідання сесії 33-ої  сесії 7-го скликання прибуло 25 депутатів із 34 
обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 9 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» 5 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 3 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 2 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  3 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  
 Міський голова Шматько В.П.. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання.  Запитав 
щодо пропозицій  по  кількісному і персональному складі. Поступила пропозиція - склад 
секретаріату в кількості 2-ох осіб: депутатів    Гаврисьо В.В. та  Лесейко З.В. 
 Голосували “за” – 20, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного.  
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 
                                                     Порядок денний  
1.Про внесення змін в рішення міської ради від 28 листопада 2017 року № 867 «Про 
здійснення у 2017 році запозичення до бюджету Чортківської міської ради» 
2.Про внесення змін в рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №918 «Про залучення 
гранту від  НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту « Заходи енергоефективності  
в м. Чорткові» 
3.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №491 «Про міський 
бюджет на 2017 рік». 
4.Про внесення змін до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року №523 «Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради». 
5.Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» на списання основних засобів.  
6.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №472 «Про 
затвердження Програми підтримки і розвиток комунального підприємства «Чортківське 
виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2017 рік». 



7.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №474 «Про 
затвердження Програми оновлення житлового фонду міста Чорткова на 2017 рік» 
8.Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2017 року №573 «Про 
затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чорткова на 
2017 рік». 
9.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №478 «Про 
затвердження Програми благоустрою міста Чорткова на 2017 рік». 
10.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року «Про затвердження 
Програми відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної 
інфраструктури та організації дорожнього руху міста Чортків на 2017 рік». 
11. про внесення змін в рішення  міської ради від 23 грудня 2016 року № 471 « Про 
затвердження  Програми довкілля, раціонального використання  природних ресурсів та  
забезпечення екологічної безпеки м. Чорткова еа 2017 рік» 
12.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
14.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
15.Про надання дозволу Градовому Борису Мироновичу, Градовій Лілії Вікторівні, 
Токарюку Віталію Петровичу, Токарюк Степанії Ярославівні, Токарюку Миколі 
Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0600 га у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Монастирська,17  в м. Чорткові. 
16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення)площею 0,6661 га у власність Танасіву Олегу Орестовичу для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Монастирська,2 -А в м. Чорткові. 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
 
1.Про внесення змін в рішення міської ради від 28 листопада 2017 року № 867 «Про 
здійснення у 2017 році запозичення до бюджету Чортківської міської ради» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 932 додається 
 
2.Про внесення змін в рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №918 «Про залучення 
гранту від  НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту « Заходи енергоефективності  
в м. Чорткові» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 933 додається 
 
3.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №491 «Про міський 
бюджет на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І.,  
ВИСТУПИЛИ : Шматько В.П. Безпалько Р.П.,  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 934 додається 
 



4.Про внесення змін до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року №523 «Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматка В.П.,  
ВИСТУПИЛИ: 
Кривий Ю.М., Джурбій П.Д., Шматько В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-  20,«проти» - 0, «утримались» – 7. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 935 додається 
 
5. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» на списання основних засобів.  
СЛУХАЛИ : начальника Чортківського ВУВКГ Гордієнка В.М.,  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 936 додається 
 
6.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №472 «Про 
затвердження Програми підтримки і розвиток комунального підприємства «Чортківське 
виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ :начальника  відділу ЖКГ, благоустрою та інфраструктури Воціховського 
В.Ю 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 937 додається 
 
7.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №474 «Про 
затвердження  Програми оновлення житлового фонду міста Чорткова на 2017 рік» 
СЛУХАЛИ :начальника  відділу ЖКГ, благоустрою та інфраструктури Воціховського 
В.Ю.  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 938 додається 
 
8.Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2017 року №573 «Про 
затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чорткова на 
2017 рік». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 939 додається 
 
9.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №478 «Про 
затвердження Програми благоустрою міста Чорткова на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 940 додається 
 
10.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року «Про затвердження 
Програми відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної 
інфраструктури та організації дорожнього руху міста Чортків на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ :начальника  відділу ЖКГ, благоустрою та інфраструктури Воціховського 
В.Ю  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 941 додається 
 
11. про внесення змін в рішення  міської ради від 23 грудня 2016 року № 471 « Про 
затвердження  Програми довкілля, раціонального використання  природних ресурсів та  
забезпечення екологічної безпеки м. Чорткова на 2017 рік» 



СЛУХАЛИ :начальника  відділу ЖКГ, благоустрою та інфраструктури Воціховського 
В.Ю 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 942 додається 
12.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
СЛУХАЛИ :  міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 943 додається 
13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
СЛУХАЛИ :  міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 944 додається 
14.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 945 додається 
 
15.Про надання дозволу Градовому Борису Мироновичу, Градовій Лілії Вікторівні, 
Токарюку Віталію Петровичу, Токарюк Степанії Ярославівні, Токарюку Миколі 
Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0600 га у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Монастирська,17  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ :  міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього  
середовища  Губяк Р.Т 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 946 додається 
16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення)площею 0,6661 га у власність Танасіву Олегу Орестовичу для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Монастирська,2 -А в м. Чорткові 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 1, «утримались» – 5 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 947 додається 
Міський голова запропонував повернутися до порядку денного і включити  питання  
«Про затвердження угоди між  Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою», оскільки  в бюджеті  виділено кошти в сумі 30 тис.грн  Чортківській ДЮСШ. 
17. Про затвердження угоди між  Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 948 додається 
 
Міський голова оголосив  про завершення  2 пленарного засідання 33 –ої сесії міської ради. 
 
  
Міський голова                                                                                   Володимир  ШМАТЬКО 


