
                       ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  
ІV-го пленарного засідання  тридцять третьої  сесії Чортківської міської 

ради сьомого скликання 

 

                                                                             від  27 грудня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 16-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибув – 21 депутат 
 
Відсутні: Бевз М.І., Вінницький А.Є.,Гевко Є.В.,Демкович Л.І., Дубина Г.І., Зозуляк А.І.,  
Кривий Ю.М., Махомет Л.О., Наконечний В.І., Скалій А.І., Федорейко В.А., Хотюк О.Б., 
Ціхоцький В.Д. 
 
Головуючий на ІV-му  пленарному засіданні сесії : міський голова ШМАТЬКО 
ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
 Молитва.                                     
                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На ІV-те  пленарне засідання сесії 33-ої  сесії 7-го скликання прибуло 21 депутат із 34 
обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 8 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» 4 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 3 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 1 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  1 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.  
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   Міщія С.В. та  Маньовського А.З. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на   ІV-те  пленарне засідання сесії 33-ої  сесії 
7-го скликання  сесії винесено два  питання. Запропонував прийняти  порядок  денний за 
основу. 
 Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного і запропонував внести 
питання 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний в цілому 
Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  
1.Про затвердження угоди про передачу міжбюджетного трансферту між  Чортківською 
міською радою та Тернопільською  обласною радою. 
 2.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік».  
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
1.Про затвердження угоди про передачу міжбюджетного трансферту між  Чортківською 
міською радою та Тернопільською  обласною радою. 



СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який   сказав про необхідність 
затвердження угоди з Тернопільською обласною радою про передачу міській раді коштів 
в сумі 1,3 млн.грн,  на  спів фінансування реконструкції очисних споруд. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 949, додається 
2.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який  ознайомив із змінами до бюджету, 
наголосивши, що кошти виділяються  водоканалу в сумі 190 тис.грн на відшкодування 
різниці в тарифах. Запропонував збільшити  дану фінансову підтримку  водоканалу 
додатково на 47 тис. грн.  Запропонував зменшити обсяг  доходів та видатків спецфонду 
бюджету на 134,4 тис.грн. Також,  сказав, що проводяться  переміщення  асигнувань в 
розрізі розпорядників коштів. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 950, додається 
 
 Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд 33-ї сесії вичерпано.  
Запропонував  33-ту  сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 
 
 
Міський голова                                                                                 Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


