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     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

    двадцять  другої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від 12 травня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 27 депутатів 
 
 Відсутні:   Бевз М.І.,  Крикніцький І.Я.,  Сєдова Н.Б., Федорейко В.А. 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

         Запропонував вшанувати пам'ять померлого депутата міської ради Крихніцького І.Я. 

Наголосив, що на  22-гу сесію 7-го скликання прибуло 30 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» -  9 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 7 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 6 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» - 2 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 22-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 22-гу сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів  Демкович  Л.І.та  Гаврисьо В.В. 
.            “За” – 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 

Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного. 
  

Депутат Кресінський В.О. запропонував виключити з порядку денного питання 
№38 порядку денного «Про надання дозволу Гураш Марії Ярославівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0030 га 
у власність для будівництва індивідуального гаража по вул.Монастирська, 22 в м. 
Чорткові.»                  Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
 
   Міський голова  запропонував  внести в порядок денний наступні  питання :  
1.Про затвердження угоди  між Чортківською  міською радою та Чортківською районною 
радою 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
 
2.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва  
«Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням  
I- го пускового комплексу на 4000 м куб/ доб вул.. Гранична,88 м. Чортків Тернопільської 
області». 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
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3. Про співфінансування  проекту «Реконструкція біологічних очисних споруд 
продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням  I- го пускового комплексу на 4000 м куб/ 
доб  вул.. Гранична,88 м. Чортків Тернопільської області»  
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував перенести розгляд питань  №19 - №26 на початок сесії під 
№1- №8. 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
За прийняття порядку денного із змінами та регламенту  роботи 22-ї сесії міської ради 
сьомого скликання в ц і л о м у, депутати проголосували: 
за - 31, проти - 0, утримались – 0, не голосували - 0. 
 

Порядок денний 22 сесії міської ради: 
 
1.Про надання дозволу Танталі Михайлу Богдановичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0650 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
2.Про надання дозволу Підгурському Віктору Ярославовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
3.Про надання дозволу Кульбі  Ігорю Михайловичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
4.Про надання дозволу Захарову Івану Миколайовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0640 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
5.Про надання дозволу Ковалю Олегу Григоровичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0630 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
6.Про надання дозволу Погрібному Сергію Васильовичу  на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0630 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
7.Про надання дозволу Печінка Івану Романовичу   на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0650 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
8.Про надання дозволу Нагребецькому Андрію Івановичу  на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
9.Про стан надання  адміністративних послуг у 2016 році та поточному періоді 2017 року.    
Інформує : директор ЦНАП  Шимків А. 
10. Про стан надходження місцевих податків  до  бюджету  міста за  звітний період 2017 
року. 
Інформує: заступник міського голови Тимофій Р.М. 
11. Про надання дозволу  комунальному підприємству «Чортківське виробниче 
управління водопровідно – каналізаційного господарства» на списання транспортних 
засобів. 
Інформує:  начальник відділу ЖКГ, транспорту і зв’язку  Воціховський В.Ю. 
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12. Про   внесення доповнень до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року № 537 
«Про затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки  проектів 
регуляторних актів на 2017 рік». 
13.Про  затвердження Програми підготовки об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м. Чорткова до приватизації та оренди на 2017 - 2020 роки. 
Інформує: головний спеціаліст відділу економічного розвитку та комунального майна 
Мостовик Н.В. 
14.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 450 «Про 
затвердження   Програми «Громадський бюджет міста Чорткова 
 на 2017-2021 роки» та Положення про громадський бюджет міста Чорткова» 
15. Про затвердження параметрів громадського бюджету м. Чорткова на 2017 року. 
16.Про приєднання до Європейської ініціативи «Мери за економічне зростання»(М4EG). 
Інформує: начальник відділу муніципального розвитку, інвестицій  та 
енергоменеджменту  Демкович Ю.І. 
17.Про внесення змін  в рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року № 455 
«Про затвердження Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян  на 
території міста Чорткова на 2017-2021 роки»  
Інформує: зав.  сектором надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту Фик В.Р. 
18.Про надання дозволу  Чортківському  комунальному підприємству на укладення 
договору оренди  з Тернопільською філією   публічного      акціонерного товариства  
“Укртелеком”.  
19.Про затвердження договору про висвітлення діяльності Чортківської міської ради в 
друкованому засобі масової інформації - газеті «Чортківський  Вісник» 
Інформує: головний спеціаліст юридичного відділу Вандяк Н.П. 
20.Про затвердження  Програми підтримки стаціонарного відділення благодійної служби 
милосердя « Карітас»  в  м. Чорткові на 2017-2019 роки. 
Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку  та звітності  Новосядла О.Ю. 
21. Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».  
  Інформує: начальник відділу культури, туризму , національностей та релігії Ващишин 
Н.Б. 
22.Про затвердження Програми оптимізації  системи теплопостачання  міста Чорткова  на 
2017 рік. 
23.Про внесення змін до Програми охорони довкілля, раціонального використання  
природних ресурсів та  забезпечення  екологічної безпеки міста Чорткова на 2017 – 2020 
роки. 
Інформує:  начальник відділу ЖКГ, транспорту і зв’язку  Воціховський В.Ю. 
24.Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за 1 квартал 2017 року. 
25.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
26.Про делегування   представників міста Чорткова  в склад Госпітальної  ради 
Чортківського госпітального округу . ( Не погоджено). 
Інформує: міський голова Шматько В.П. 
27.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів та для будівництва 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків в межах вулиць Кн. В. Великого 
та  С. Бандери в місті Чорткові. 
Не погоджено. 
28.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва комерційного об’єкту та об’єктів рекреаційного призначення в 
межах вулиць Кн. В. Великого та С. Бандери в місті Чорткові. 
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Не погоджено. 
29.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
30.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
31.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
32.Про затвердження комісійного акту Ясінській Адріані Ігорівні, Кулій Людмилі 
Степанівні щодо непорушення межі земельної ділянки площею 0,0702 га по 
вул.Київська,5 в м. Чорткові. 
33.Про затвердження комісійного акту Ткачику Миколі Васильовичу щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0780 га по вул. Петра Чубинського,7  в м. Чорткові. 
34.Про затвердження комісійного акту Гукалюк Ользі Олександрівні щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0471 га по вул. Надрічна, 56  в м. Чорткові. 
35.Про затвердження комісійного акту Регуш Оресті Теодорівні щодо непорушення межі 
земельної ділянки  площею 0,0919  га по вул. Олеся Гончара,25 в м. Чорткові. 
36.Про припинення договору оренди земельної ділянки площею 2,2905 га для 
комерційного використання, орендарем якої є з ТзОВ «ТЕРА» (договір зареєстрований у 
Чортківському реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК від 
05.10.2007 р. за №040765400258) у зв’язку з закінченням терміну дії. 
37.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території кварталу багатоповерхової та садибної житлової забудови з об'єктами 
громадського призначення по вул.Вигнанська, 1 в м.Чорткові. (за заявою директора ТОВ 
“ТЕРА”, Джурбій П.Д.). 
38.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуальних гаражів по вул.Білецька в м.Чорткові. (за 
заявою Божагори О.Є.). 
39.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування спортивного майданчику по вул.Дениса Січинського в 
м.Чорткові. (біля ДНЗ №9). 
40.Про надання дозволу ТОВ ФІРМА «РУТА-ФАРМ» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0232 га в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Копичинецька, 22А в 
м.Чорткові. 
41.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розробку детального плану території 
для будівництва сміттєпереробного заводу по вул.Ягільницька в м.Чорткові (за заявою 
ТОВ «Медобори Технолоджі»). 
Не погоджено. 
42.Про надання дозволу БК «Сатурн» на передачу орендованої земельної ділянки в 
суборенду (кадастровий номер 6125510100:01:013:0108), площею 0,3793 га  для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Незалежності, 68Є в м.Чорткові. 
43.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1787 га в постійне користування Чортківській районній комунальній дитячо-юнацькій 
спортивній школі Чортківської районної ради Тернопільської області для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування нежитлової будівлі, 
спортивного залу школи) по вул.Князя Володимира Великого,4В в м.Чорткові. 
44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1849 га в постійне користування Чортківській районній комунальній дитячо-юнацькій 
спортивній школі Чортківської районної ради Тернопільської області для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування Чортківської дитячо-
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юнацької спортивної школи з господарською будівлею та спорудою) по вул.Людвіга 
Носса, 2 в м.Чорткові. 
45.Про затвердження матеріалів про вибір місця розташування земельної ділянки та 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування Державному закладу “Відділкова клінічна лікарня станції 
Тернопіль ДТГО “Львівська Залізниця” для обслуговування приміщень лікарні по вул. 
Залізнична,125 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
46.Про внесення змін в рішення міської ради від 13.10.2016 р. «Про надання дозволу 
Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 0,0435 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Андрея 
Шептицького, 11 в м.Чорткові» в частині зміни землекористувача. 
Інформує начальник відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
48. Різне. 
 
                                                     РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять другої  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 другої  сесії Чортківської міської ради VII 
скликання завершити до 16 год.   
 

Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1.Про надання дозволу Танталі Михайлу Богдановичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0650 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 617 додається 
 
2.Про надання дозволу  Підгурському Віктору Ярославовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 618 додається 
 
3.Про надання дозволу  Кульбі Ігорю Михайловичу  на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 619 додається 
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4.Про надання дозволу Захарову І.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0640 га у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 620 додається 
 
5.Про надання дозволу Ковалю О.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0630 га у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 621 додається 
 
6.Про надання дозволу  Погрібному  С.В. на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0630 га у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 622 додається 
 
7.Про надання дозволу  Печінка І.Р.на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0650 га у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 623 додається 
 
8.Про надання дозволу Нагребецькому  А.І. на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0660 га у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Устима Кармелюка в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 624 додається 
Виступив начальник Чортківського ВУВКГ, який  проінформував про роботу 
підприємства за поточний період. 
 
9.Про стан надання  адміністративних послуг у 2016 році та поточному періоді 2017 року.    
СЛУХАЛИ: директора ЦНАП Шимківа А.В.,. 
ВИСТУПИЛИ : Кривий  Ю.М., Лесейко З.В., Вінницький А.Є., Хотюк  О.Б. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 625 додається 
10. Про стан надходження місцевих податків  до  бюджету  міста за  звітний період 2017 
року. 
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Тимофія Р.М. про надходження місцевих 
податків  до  бюджету  міста за   І квартал 2017 року.  Надано аналіз в розрізі  видів 
податків, їх сум,названо найбільших платників. 
ВИСТУПИЛИ : Кривий  Ю.М. 
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За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 626 додається 
 
11. Про надання дозволу  комунальному підприємству «Чортківське виробниче 
управління водопровідно – каналізаційного господарства» на списання транспортних 
засобів. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 627 додається 
 
12. Про   внесення доповнень до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року № 537 
«Про затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки  проектів 
регуляторних актів на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 628 додається 
 
13.Про  затвердження Програми підготовки об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м. Чорткова до приватизації та оренди на 2017 - 2020 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 629 додається 
 
14.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 450 «Про 
затвердження   Програми «Громадський бюджет міста Чорткова 
 на 2017-2021 роки» та Положення про громадський бюджет міста Чорткова» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 630 додається 
 
15. Про затвердження параметрів громадського бюджету м. Чорткова на 2017 року. 
CЛУХАЛИ: начальника відділу муніципального розвитку, інвестицій  та 
енергоменеджменту  Демкович Ю.І. 
ВИСТУПИЛИ: Грабовецька С.С, Лесейко З.В., Шматько В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 631 додається 
 
16.Про приєднання до Європейської ініціативи «Мери за економічне зростання»(М4EG). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 632 додається 
 
17.Про внесення змін  в рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року № 455 
«Про затвердження Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян  на 
території міста Чорткова на 2017-2021 роки»  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П..  
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Вінницький А.Є, Шматько В.В. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 633 додається 
 
18.Про надання дозволу  Чортківському  комунальному підприємству на укладення 
договору оренди  з Тернопільською філією   публічного      акціонерного товариства  
“Укртелеком”.  
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СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 634 додається 
 
19.Про затвердження договору про висвітлення діяльності Чортківської міської ради в 
друкованому засобі масової інформації - газеті «Чортківський  Вісник» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 635 додається 
 
20.Про затвердження  Програми підтримки стаціонарного відділення благодійної служби 
милосердя « Карітас»  в  м. Чорткові на 2017-2019 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ: Лесейко   З.В.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 636 додається 
 
21.Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 637 додається 
22.Про затвердження Програми оптимізації  системи теплопостачання  міста Чорткова  на 
2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 638 додається 
 
23.Про внесення змін до Програми охорони довкілля, раціонального використання  
природних ресурсів та  забезпечення  екологічної безпеки міста Чорткова на 2017 – 2020 
роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 639 додається 
 
24.Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за 1 квартал 2017 року. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 640 додається 
 
25.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 641 додається 
 
26.Про делегування   представників міста Чорткова  в склад Госпітальної  ради 
Чортківського госпітального округу . 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
 ВИСТУПИЛИ: Дубина Г.І., Аксенчук І.Б.,.Наконечний В.І., Грабовецька С.С., 
Шматько В.П. 
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За проект рішення голосували: “за”-20, «проти» - 0, «утримались» – 9  Не голосували -2... 
ВИРІШИЛИ: рішення № 642 додається 
 
27.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів та для будівництва 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків в межах вулиць Кн. В. Великого 
та  С. Бандери в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-29  ,«проти» - 1, «утримались» – 1.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 643 додається 
 
28.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва комерційного об’єкту та об’єктів рекреаційного призначення в 
межах вулиць Кн. В. Великого та С. Бандери в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-18  ,«проти» - 2, «утримались» – 11.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 644 додається 
 
29.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”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 645 додається 
 
30.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”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 646 додається 
 
31.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 647 додається 
 
32.Про затвердження комісійного акту Ясінській Адріані Ігорівні, Кулій Людмилі 
Степанівні щодо непорушення межі земельної ділянки площею 0,0702 га по 
вул.Київська,5 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
ВИСТУПИЛИ: Дідюк Г.Т., Міщій С.В 
За  перенесення питання -  голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд даного питання. 
 
33.Про затвердження комісійного акту Ткачику Миколі Васильовичу щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0780 га по вул. Петра Чубинського,7  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 648 додається 
 
34.Про затвердження комісійного акту Гукалюк Ользі Олександрівні щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0471 га по вул. Надрічна, 56  в м. Чорткові. 
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СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 649 додається 
 
35.Про затвердження комісійного акту Регуш Оресті Теодорівні щодо непорушення межі 
земельної ділянки  площею 0,0919  га по вул. Олеся Гончара, 25 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 650 додається 
 
36.Про припинення договору оренди земельної ділянки площею 2,2905 га для 
комерційного використання, орендарем якої є з ТзОВ «ТЕРА» (договір зареєстрований у 
Чортківському реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК від 
05.10.2007 р. за № 040765400258) у зв’язку з закінченням терміну дії. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ:  Зазуляк І.А. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 651 додається. 
 
37.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території кварталу багатоповерхової та садибної житлової забудови з об'єктами 
громадського призначення по вул. Вигнанська, 1 в м. Чорткові. (за заявою директора ТОВ 
“ТЕРА”, Джурбій П.Д.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
 Наголосив на наявності заяв від Джурбій П.Д та Кривого Ю.М. про конфлікт інтересів. 
ВИСТУПИЛИ:  Наконечний В.І., Губяк Р.Т.,  Дзиндра Я.П., Шматько В.П 
За проект рішення, за заявою  Джурбій П.Д. голосували: “за”-29  ,«проти» - 0, 
«утримались» – 0.   Джурбій П.Д. та Кривий Ю.М. участі в голосуванні не приймали. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 652 додається 
 
38.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території кварталу багатоповерхової житлової забудови з об'єктами громадського 
призначення по вул.Вигнанська, 1 в м.Чорткові за заявою директора ТОВ “ТЕРА” 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За те, щоб проект рішення направити  надоопрацювання  голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, 
«утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: направити на доопрацювання. 
 
39.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Білецька в м.Чорткові. (за 
заявою Божагори О.Є.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 653 додається. 
 
40.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування спортивного майданчику по вул. Дениса Січинського в м. 
Чорткові. (біля ДНЗ №9).  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.І ,Шматько В.П., Вінницький А.Є , Дідюк Г.Т. 
Федорейко О.А. 
За проект рішення голосували: “за”-21, «проти» - 1, «утримались» – 6. Не голосував -1. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 654 додається. 
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41.Про надання дозволу ТОВ ФІРМА «РУТА-ФАРМ» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0232 га в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Копичинецька, 22А в 
м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 654 додається. 
 
42.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розробку детального плану території 
для будівництва сміттєпереробного заводу по вул.Ягільницька в м.Чорткові (за заявою 
ТОВ «Медобори Технолоджі»). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: направити на  доопрацювання. 
 
43.Про надання дозволу БК «Сатурн» на передачу орендованої земельної ділянки в 
суборенду (кадастровий номер 6125510100:01:013:0108), площею 0,3793 га  для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Незалежності, 68Є в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 655 додається. 
 
44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1787 га в постійне користування Чортківській районній комунальній дитячо-юнацькій 
спортивній школі Чортківської районної ради Тернопільської області для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування нежитлової будівлі, 
спортивного залу школи) по вул.Князя Володимира Великого,4В в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 656 додається. 
 
45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1849 га в постійне користування Чортківській районній комунальній дитячо-юнацькій 
спортивній школі Чортківської районної ради Тернопільської області для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування Чортківської дитячо-
юнацької спортивної школи з господарською будівлею та спорудою) по вул.Людвіга 
Носса, 2 в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 657 додається. 
 
45.Про затвердження матеріалів про вибір місця розташування земельної ділянки та 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування Державному закладу “Відділкова клінічна лікарня станції 
Тернопіль ДТГО “Львівська Залізниця” для обслуговування приміщень лікарні по вул. 
Залізнична,125 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ : Аксенчук І.Б.,Губ’як Р.Т., Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-1  ,«проти» - 12, «утримались» – 17. Дякую. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 658 додається. 
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46.Про внесення змін в рішення міської ради від 13.10.2016 р. «Про надання дозволу 
Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 0,0435 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Андрея 
Шептицького, 11 в м.Чорткові» в частині зміни землекористувача. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”-30  ,«проти» - 0, «утримались» – 1.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 659 додається. 
 
47.Про затвердження угоди  між Чортківською  міською радою та Чортківською районною 
радою  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 660 додається. 
 
48.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва  
«Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням  
I- го пускового комплексу на 4000 м куб/ доб вул.. Гранична,88 м. Чортків Тернопільської 
області».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
ВИСТУПИЛИ : Царик В.Я. 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 661 додається. 
 
49.Про  співфінансування  проекту «Реконструкція біологічних очисних споруд 
продуктивністю 7000 м куб/доб з виділенням  I- го пускового комплексу на 4000 м куб/ 
доб  вул.. Гранична,88 м. Чортків Тернопільської області»  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-31  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 662 додається. 
 
50. Різне. Дзиндра Я.П., Маньовський А.З., Кривий Ю.М. 
 
Питання , які виносились на розгляд  22-ї сесії вичерпано. Дозвольте 22-шу сесію вважати  
закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО    


