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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

    двадцять  шостої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  11 серпня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 23  депутати 
 
 Відсутні:   Бевз М.І.,  Будинькевич С.М., Безпалько Р.П., Гевко Є.В., Дубина Г.І.., Скалій 
О.О., Скалій А.І.,  Сєдова Н.Б., Федорейко В.А., Хотюк О.Б., Черниш С.С. 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                         Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  26-ту сесію 7-го скликання прибуло 24 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 6   депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода»  - 6 депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 6 депутатів із 6, від 
партії «Батьківщина» - 2  депутати із 3, від «Радикальної партії» - 1 депутат із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.    

Надійшла пропозиція, роботу 24-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 24-ту 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. Запитав, я    
кі є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів  Кривий Ю.М. та  Зозуляк А.І. 
            “За” – 23, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. Міський голова запропонував внести в 
порядок денний наступні питання: 
1.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до депутатів Чортківської районної 
ради щодо передачі в комунальну власність міста будівель, споруд закладів освіти та 
культури. 
2. Про внесення змін в рішення міської ради  від 19 лютого 2016 року №106 «Про 
затвердження  Положення про погоджувальну раду Чортківської міської ради  VII  
скликання. 
3.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для розміщення об’єктів обслуговування торгівлі та іншої підприємницької 
діяльності по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові 
 
Міський голова Шматько В.П. запропонував голосувати за прийняття даних питань  в 
цілому. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 
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Міський голова Шматько В.П. на підставі підготованих відділом земельних ресурсів та 
охорони навколишнього середовища  змін до назви  питань  № 44 і 45 порядку денного, 
запропонував внести поправки до назв проектів рішень, а саме: 

Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 1. 
Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 1. 

Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 
Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 
Порядок денний 26 сесії міської ради: 
                         
1. Про визнання повноважень депутата Чортківської міської ради VII скликання. 
2.Про внесення  змін  до рішення міської ради від  13  листопада  2015 року № 16 «Про 
утворення та затвердження персонального складу постійних  депутатських комісій 
Чортківської  міської ради VII скликання». 
3.Про внесення  змін  до рішення міської ради від  13  листопада  2015 року № 14 «Про 
закріплення депутатів Чортківської міської ради за виборчими  округами  м. Чорткова». 
Доповідає:  провідний спеціаліст юридичного відділу Ніязкіна –Коробій  А. С. 
 4.Про внесення змін в рішення міської ради від 19 лютого 2016 року № 115  « Про затвердження  
Програми підтримки обдарованих дітей м. Чорткова на 2016-2020 роки». 
5.Про затвердження Положення про порядок використання шкільного автобуса. 
6.Про внесення змін в рішення міської ради від 05 січня 2016 року № 71 “Про 
затвердження Програми розвитку футболу в м. Чорткові на  період 2016-2021 років” 
Доповідає: начальник управління освіти , молоді та спорту Поліщук Л.М. 
7.Про внесення змін  до рішення міської ради від 10.02.2017 року № 523 «Про 
затвердження структури і чисельності  апарату та виконавчих органів міської ради» 
Доповідає: начальник управління соціального захисту населення Грицик І.М. 
8.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року № 483  “Про затвердження  
Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування  та  депутатської     діяльності    на   
2017  рік”  
Доповідає: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Новосядла О.Ю. 
9.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016  № 443 «Про 
затвердження  Програми проведення культурно-мистецьких заходів  в м. Чорткові на 2017 
рік» 
Доповідає: начальник відділу культури, туризму та релігії  Ващишин Н.Б. 
10.Про затвердження угоди  між Чортківською   міською радою  та  Чортківською 
районною радою  в галузі охорони здоров’я . 
11.Про співфінансування  проекту  «Реконструкція будівлі центральної амбулаторії по 
вул. Пі гути,29 м. Чортків Тернопільської області». 
12. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року. 
13. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
Доповідає:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
14.Про внесення змін до рішення  міської  ради  від 06 квітня 2017 року №  572 “ Про 
затвердження   Програми відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово – 
комунальні послуги та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх надання для 
населення  міста на 2017 рік». 
Доповідає: начальник відділу ЖКГ, транспорту та зв’язку Воціховський В.Ю. 
15.Про затвердження нової редакції Положення про відділ містобудування, архітектури та 
капітального будівництва Чортківської міської ради.  
 Доповідає: начальник відділу містобудування, архітектури Глущук У.І. 
16.Про надання дозволу Качур Марії-Іванні Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0472 га у 
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власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Залізнична,37-А в м. Чорткові  
17.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
19.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
20.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Князя Володимира 
Великого, 26 в м. Чорткові. 
21.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Йосипа Сліпого, 2 в м. 
Чорткові. 
22.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 30.09.2005 р. №256 «Про прийняття 
– передачу земель». 
23.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 06.02.20017 р. 
(зареєстрований у Чортківському реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії 
центру ДЗК від 20.08.2007 р. №040765400367), укладеного між Чортківською міською 
радою та ТзОВ «Євротрест» . 
24.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території, обмеженої вулицями Дениса Січинського та Осипа Маковея в м. Чорткові  для 
індивідуального гаражного будівництва (за заявою Гальтюк С.З. (Висновок комісії: не 
погоджено), Панасюка В.Б.,  Хохлова В.М., Друка З.П., Ябчанка М.М.). 
25.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території           (зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Лісова в м. Чорткові (за заявою Черемшинської І.Я.). 
 26.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельної ділянки) для розміщення комерційного 
об’єкту по вул. Копичинецька в м. Чорткові (за заявою Штурко М.Б.). 
27.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006р. (зареєстрований в Чортківському 
реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 06 грудня 2006 року 
за № 040665400125), орендарем якої є Небоженко Галина Степанівна. 
28.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 16.07.2012р. 
(зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Чортківському районі 15 серпня 2012 року 
за № 612550004004934) по вул. Копичинецька, 57 в м. Чорткові, орендарем якої є ПАТ 
“Укртелеком”. 
29.Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік (учасників АТО та сім’ї 
загиблих, за заявою керівників Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській 
області, Прокуратури Тернопільської області). 
30.Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік Чортківського РВ УМВС 
України в Тернопільській області. 
31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,2610 га у власність Огороднику Михайлу Григоровичу 
для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові. 
32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1500 га в оренду Кузю Анатолію Васильовичу для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності, 68-Л в м. Чорткові. 
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33. Про внесення змін в рішення міської ради  від 19 лютого 2016 року №106 « Про 
затвердження  Положення про погоджувальну раду Чортківської міської ради  VII 
 скликання. 
34. Про  звернення   депутатів  Чортківської міської  ради  до  депутатів  Чортківської 
районної ради щодо передачі  в комунальну власність міста  будівель, споруд  закладів 
освіти та культури 
 35. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для розміщення   об’єктів обслуговування торгівлі та іншої підприємницької 
діяльності по вул. Князя Володимира Великого у місті Чорткові.  
  36. Різне 
 

                                                             РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять  шостої 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   шостої  сесії Чортківської міської ради VII 
скликання завершити до 13 год.   
 
  1. Про визнання повноважень депутата Чортківської міської ради VII скликання                           

СЛУХАЛИ:  Ніязкіну- Коробій А.С.- головного спеціаліста юридичного відділу 
ВИСТУПИЛИ : Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  738 додається 
 
2. Про внесення  змін  до рішення міської ради від  13  листопада  2015 року № 16 «Про 
утворення та затвердження персонального складу постійних  депутатських комісій 
Чортківської  міської ради VII скликання». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 739 додається 
 
3. Про внесення  змін  до рішення міської ради від  13  листопада  2015 року № 14 «Про 
закріплення депутатів Чортківської міської ради за виборчими  округами  м. Чорткова». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 740 додається 
 
4. Про внесення змін в рішення міської ради від 19 лютого2016 року № 115  « Про 
затвердження  Програми підтримки обдарованих дітей м. Чорткова на 2016-2020 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 741 додається. 
 
5. Про затвердження Положення про порядок використання шкільного автобуса. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., 
 ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В.,Беренда А. ,  Шматько В.П., Наконечний В.І.  
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 742 додається 
 
6. Про внесення змін в рішення міської ради від 05 січня 2016 року № 71 “Про 
затвердження Програми розвитку футболу в м. Чорткові на  період 2016-2021 років” 
СЛУХАЛИ: міський голова Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 743 додається 
 
7. Про внесення змін  до рішення міської ради від 10.02.2017 року № 523 «Про 
затвердження структури і чисельності  апарату та виконавчих органів міської ради». 
СЛУХАЛИ : Грицика І.М 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 24, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  744 додається 
 
8. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року № 483  “Про 
затвердження  Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування  та  
депутатської     діяльності    на   2017  рік” 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Грабовецька С.С.. Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 745 додається 
 
9. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 № 443 «Про 
затвердження  Програми проведення культурно-мистецьких заходів  в м. Чорткові на 2017 
рік» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 746 додається 
 
10. Про затвердження угоди  між Чортківською   міською радою  та  Чортківською 
районною радою  в галузі охорони здоров’я . 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І 
За проект рішення голосували: “за”-24,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 747  додається 
 
11. Про співфінансування  проекту  «Реконструкція будівлі центральної амбулаторії по 
вул. Пігути, 29 м. Чортків Тернопільської області». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 748 додається 
 
12. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року. 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ : Дубова Н.Ю. 
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 749 додається 
 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
ВИСТУПИЛИ: Кривий Ю.М, Шматько В.П., Гаврисьо В.В.,  Джурбій П.Д.,  
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За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 750 додається 
 
14. Про внесення змін до рішення  міської  ради  від 06 квітня 2017 року №  572 “ Про 
затвердження   Програми відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово – 
комунальні послуги та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх надання для 
населення  міста на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,   
 ВИСТУПИЛИ: Гордієнко В.М.,  Джурбій П.Д.. 
Садовська Л.М. ,  
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 751 додається 
 
 15. Про затвердження нової редакції Положення про відділ містобудування, архітектури та 
капітального будівництва Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ: начальника відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва 
Чортківської міської ради Глущук У.І.,  
ВИСТУПИЛИ:  Шматько В.П.,   
За проект рішення голосували: “за”- 6  ,«проти» - 2, «утримались» – 13. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
16. Про надання дозволу Качур Марії-Іванні Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0472 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Залізнична,37-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 753 додається 
 
17. Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
CЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  754 додається 
 
18. 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”-23,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 755 додається 
 
19. 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”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  756 додається 
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20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Князя Володимира 
Великого, 26 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  757 додається 
 
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Йосипа Сліпого, 2 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.   
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 758 додається 
 
22. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 30.09.2005 р. №256 «Про прийняття 
– передачу земель». 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т.,  
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення №  759 додається 
 
23.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 06.02.20017 р. 
(зареєстрований у Чортківському реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії 
центру ДЗК від 20.08.2007 р. №040765400367), укладеного між Чортківською міською 
радою та ТзОВ «Євротрест» . 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 760 додається 
 
24. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території, обмеженої вулицями Дениса Січинського та Осипа Маковея в м. Чорткові  для 
індивідуального гаражного будівництва (за заявою Гальтюк С.З., Панасюка В.Б., Хохлова 
В.М., Друка З.П., Ябчанка М.М ). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т.,  
ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О., Губ’як Р.Т., Лесейко З.В.,. Шматько В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 761 додається 
 
25. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  (зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Лісова в м. Чорткові (за заявою Черемшинської І.Я.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 762 додається 
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26. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельної ділянки) для розміщення комерційного 
об’єкту по вул. Копичинецька в м. Чорткові (за заявою Штурко М.Б.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ:  Губ’як Р.Т.,  
За проект рішення голосували: “за”- 19  ,«проти» - 4, «утримались» –1.  
ВИРІШИЛИ: рішення №  763  додається 
 
27. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006р. (зареєстрований в Чортківському 
реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 06 грудня 2006 року 
за № 040665400125), орендарем якої є Небоженко Галина Степанівна. 
СЛУХАЛИ: Губ’як Р.Т.,  
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 764 додається 
 
28. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 16.07.2012р. 
(зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Чортківському районі 15 серпня 2012 року 
за № 612550004004934) по вул. Копичинецька, 57 в м. Чорткові, орендарем якої є ПАТ 
“Укртелеком”. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т.,  
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 765 додається 
 
29 (1). Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік . 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 766 додається 
29 (2).  - Чортківський  РВ УМВС України в Тернопільській області   
 Голосували: “за”-11 ,«проти» - 0, «утримались» – 13.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
29 (3). Чортківську   місцеву  прокуратуру 
Голосували: “за”-11 ,«проти» - 0, «утримались» – 13.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
30. Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік Чортківського РВ УМВС 
України в Тернопільській області. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.І , Лесейко З.В  
За проект рішення голосували: “за”-18 ,«проти» - 0, «утримались» – 6.  
ВИРІШИЛИ: рішення №  767додається 
Шматько В.П. запропонував продовжити роботу сесії .  
За дану пропозицію  голосували: “за”-21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,2610 га у власність Огороднику Михайлу Григоровичу 
для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові. 
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СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-23 ,«проти» - 0, «утримались» – 1.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 768 додається 
 
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1500 га в оренду Кузю Анатолію Васильовичу для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності, 68-Л в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-17  ,«проти» - 0, «утримались» – 7.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 769 додається 
 
33.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,0843 га у власність Кошик Петру Івановичу, 
Лісоцькому Андрію Романовичу, Зозуляк Анжелі Володимирівні, Тичковській Наталії 
Михайлівні для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Степана Бандери, 60 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: Кресінського В.О.  
За  повернення до порядку денного голосували : “за”- 24, «проти» - 0, «утримались» – 0..  
За зняття даного питання з порядку денного голосували: “за”- 24, «проти» - 0, 
«утримались» – 0.. 
ВИРІШИЛИ: дане питання зняти з порядку денного. 
 
34.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для розміщення   об’єктів обслуговування торгівлі та іншої підприємницької 
діяльності по вул. Князя Володимира Великого у місті Чорткові.  
 СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т 
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 752 додається 
35. Про внесення змін в рішення міської ради  від 19 лютого 2016 року №106 « Про 
затвердження  Положення про погоджувальну раду Чортківської міської ради  VII 
 скликання. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 770 додається 
36. Про  звернення   депутатів  Чортківської міської  ради  до  депутатів  Чортківської 
районної ради щодо передачі  в комунальну власність міста  будівель, споруд  закладів 
освіти та культури. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П.,  
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 771 додається 
 
Питання , які виносились на розгляд  26-ї сесії  розглянуто. Дозвольте 26-шу сесію 
вважати  закритою. 

  Звучить гімн України. 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО             


