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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     тридцять шостої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  16  березня 2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   30 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І., Буденькевич С.М., Просинюк А.В., Федорейко О.А. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  36-ту сесію 7-го скликання прибуло 30 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 7  депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 7  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 6 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.    

         Міський голова  Шматько В.П. оголосив 36-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,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів   Лесейко З.В.та  Міщій С.В. 
Голосували            “За” – 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
         Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Депутат  Безпалько Р.П. запропонував включити в порядок денний  питання «Про   
звернення   депутатів  Чортківської   міської ради Тернопільської області до Президента 
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального 
прокурора України щодо силового розгону наметового містечка  03 березня 2018 року» 
Голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат Лесейко З.В. запропонувала перенести розгляд питання  № 42 «Про  
депутатський  запит депутата Чортківської міської ради  Лесейко З.В.» після питання № 
22. 
Голосували :  за - 25, проти - 1, утримались – 3. 
Депутат Хотюк О.Б. запропонував  включити   в порядок денний питання «Про 
затвердження  Програми придбання  в комунальну власність територіальної громади міста 
Чорткова об’єктів нерухомого майна» 
Голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував включити   в порядок денний  наступні питання: 
Про надання адресної грошової допомоги 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Про  внесення змін  в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 486 « Про 
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги громадянам м. Чорткова на 
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2017-2019 роки» 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Про надання дозволу Чортківській міській на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк «Моклеків») по вул. Білецька  
в м. Чорткові. Проект рішення  сьогодні розглянутий на засіданні постійної комісії із 
земельних питань. 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території 
( зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового  будинку з об’єктами торгово – розважальної та ринкової 
інфраструктури по вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові   
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк  ім. Івана Франко) по вул. 
Тараса Шевченка  в м. Чорткові. Проект рішення розглянутий на  позачерговому засіданні 
постійної комісії із земельних питань, яке відбулося перед сесією. 
Голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
В перериві пленарного засідання, буде проведено позачергове засідання постійної комісії з 
бюджетно - фінансових , економічних  питань, комунального майна  та інвестицій, на 
якому  будуть розглянуті дані питання. . 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний  в цілому та регламент роботи, 
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова наголосив, що  в роботі сесії приймають участь депутат обласної ради 
Білик Л.С. 
 
Порядок денний 36 сесії міської ради: 
1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 
рік. 

 2.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста на 
2018 рік. 
  Доповідає:  головний спеціаліст відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М.       
 3.Про виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові  у  
2017 році. 
 4.Про затвердження Положення про управління культури, релігії та туризму Чортківської 
міської ради. 
 Доповідає: в.о начальника відділу культури,релігії та туризму Ващишин Н.Б. 
5.Про хід виконання міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 
2015 – 2017 роки у 2017 році. 
  Доповідає: начальник Центру соціальних служб для дітей, сімї та молоді ПліщукР.П. 
 6.Про  виконання Програми забезпечення розроблення містобудівної документації 
(генерального плану міста Чортків ) за 2017 рік . 
   Доповідає: начальник відділу   містобудування, архітектури    та капітального будівництва Глущук 
У. І.    
  7. Про затвердження  Положення  про відділ муніципального розвитку, інновацій  та  
енергоефективності  Чортківської міської ради 
 8.Про затвердження параметрів громадського бюджету міста Чорткова на 2018 рік. 
  Доповідає: начальник відділу муніципального розвитку, інновацій  та  енергоефективності  
міської ради Демкович  Ю.І. 
 9. Про затвердження Положення про  сектор з кадрових питань апарату Чортківської 
міської ради. 
10.Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2017 року № 523 «Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради». 
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 11.Про направлення на навчання Чортківського міського голови Шматька В.П. 
 Доповідає:  завідувач сектором кадрової роботи Романів Н.С.   
 12. Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Чортківської міської 
ради. 
Доповідає: начальник організаційного відділу Череднікова О.В.      
13.Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг міста Чорткова. 
14. Про співфінансування  проекту “Реконструкція приміщень будівлі  міської ради для 
розміщення Центру надання  адміністративних послуг  м. Чорткова» 
Доповідає:   директор ЦНАП  Шимків А.В.  
15.Про прийняття  на баланс Чортківської міської ради нежитлових приміщень за 
адресою: м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 34. 
16. Про передачу  в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Чортків вул. Тараса 
Шевченка, 34  Управлінню соціального захисту населення Чортківської районної 
державної адміністрації. 
 Доповідає: головний спеціаліст юридичного відділу Вандяк Н.П.   
17. Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності міської ради  в новій редакції. 
18.Про затвердження Порядку частково компенсації з міського бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього 
підприємництва 
Доповідає:  головний спеціаліст відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М.       
19.Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за  2017 рік. 
 
20.Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
21.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
 Доповідає: начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
22.Про затвердження Програми фінансової підтримки військової частини А -1915  м. 
Чортків 
23.«Про  депутатський  запит депутата Чортківської міської ради  Лесейко З.В. 
24.Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
 
25Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
26.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
27.Про включення в перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) окремими лотами. 
Не погоджено. 
28.Про внесення доповнень до рішення  міської  ради  від 12 грудня  2017 р. №907 «Про внесення 
змін до рішення  міської  ради від 11 серпня  2017 р. №766 «Про звільнення від  сплати  земельного  
податку  на 2018 рік» (за зверненням  Чортківського МРВ Управління Служби безпеки України в 
Тернопільській області ). 
29.Про зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку по вул. Гранична-Бічна, 39 Б в м. 
Чорткові, яка перебуває в користуванні ПАТ «Чортківгаз». 
Не погоджено. 
30.Про надання дозволу релігійній організації «Парафія Святого Рівноапостольного Князя 
Володимира Великого» на складання технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій орієнтовною площею 1,0000 га по вул. Князя Володимира Великого в м. 
Чорткові. 
31.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 6 в м. Чорткові від 20.03.2008 р. (зареєстрований в Чортківському районному 
відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 10 квітня 2008 року за 
№040865400246), орендарем якої є Публічне акціонерне товариство «Державний 
Ощадний банк України». 
32.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання та професійної 
орієнтації учнів Чортківської районної ради для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти по вул. Степана Бандери,69 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
33.Про надання дозволу Чортківській районній державній адміністрації на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олеся Гончара, 21Б в м. Чорткові. 
 
34.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території (зміна 
цільового призначення земельної ділянки) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові (за заявою Свідніцької Н.І.). 
 
35.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1114 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові. 
Не погоджено. 
36.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1013 га в постійне користування ОСББ «Сова-33» для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Дмитра 
Пігути, 33 в м. Чорткові.    
37.Про надання дозволу Фучилі Роману Романовичу, Топорівському Івану Івановичу на розроблення 
технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га  в оренду для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вул. Князя Володимира Великого, 10-А в м. Чорткові. 
 
38.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0471 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
 
39.Про затвердження комісійного акту Нісевичу Богдану Івановичу щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0409 га по вул. Білецька, 34 А в м. Чорткові. 
 
40.Про надання дозволу Захарчук Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га у власність для ведення садівництва по 
вул. Лісова в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
41.Про надання дозволу ОСББ «Віталька» на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,5510 га для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Романа Шухевича, 2А в 
м.Чорткові. 
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42.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Чортківському комбінату комунальних підприємств Чортківської міської ради для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 
Олеся Гончара, 21 в м. Чорткові. 
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
43. Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради Тернопільської області до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 
Генерального прокурора України щодо силового розгону наметового містечка  03 березня 
2018 року 
43. Про затвердження  Програми придбання  в комунальну власність територіальної 
громади міста Чорткова об’єктів нерухомого майна. 
44.Про надання дозволу Чортківській міській на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк  ім. Івана Франко) по вул. 
Тараса Шевченка  в м. Чорткові.  
45.Про надання дозволу Чортківській міській на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк «Моклеків») по вул. Білецька в 
м. Чорткові Проект рішення розглянутий на засіданні постійної комісії із земельних 
питань. 
46.Про  внесення змін  в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 486 « Про 
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги громадянам м. Чорткова на 
2017-2019 роки» 
47.Про надання адресної грошової допомоги 
46.Про прийняття  у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова 
комплексу будівель та інженерних комунікацій водозабірних споруд. 
47.Різне. 
 
                                                       РЕГЛАМЕНТ 

 
роботи   тридцять шостої  сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання 

 
Для доповіді  з першого питання порядку денного до 20 хв. 
Для доповіді з інших 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 засідання 36-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 15.00 
год. 
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
 
1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста за 
2017 рік. 
СЛУХАЛИ: Черниш С.С - начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ : Вінницький А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  984 додається 
 
 2.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста на 
2018 рік. 
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СЛУХАЛИ: Черниш С.С .- начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  985 додається 
 
3.Про виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові  у  
2017 році. 
СЛУХАЛИ : Ващишин Н.Б. в.о начальника відділу культури, релігії та туризму  
ВИСТУПИЛИ: Кривий.М., Шматько В.П., Махомет Л.О., Садовська Л.М., 
Безпалько Р.П., Гаврисьо В.В., Джурбій П.Д., Білик Л.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  986 додається 
 
4.Про затвердження Положення про управління культури, релігії та туризму Чортківської 
міської ради. 
СЛУХАЛИ : Ващишин Н.Б. в.о начальника відділу культури, релігії та туризму  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  987 додається 
 
5.Про хід виконання міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 
2015 – 2017 роки у 2017 році. 
СЛУХАЛИ : Пліщука Р.П. начальника Центру соціальних служб для дітей, сімї та 
молоді. 
ВИСТУПИЛИ: Дубина Г.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  988 додається 
 
 6.Про  виконання Програми забезпечення розроблення містобудівної документації 
(генерального плану міста Чортків ) за 2017 рік . 
   СЛУХАЛИ : Глущук У. І.   начальник  відділу   містобудування, архітектури    та капітального 
будівництва. 
ВИСТУПИЛИ : Хотюк О.Б., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  989 додається 
 
  7. Про затвердження  Положення  про відділ муніципального розвитку, інновацій  та  
енергоефективності  Чортківської міської ради 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  990 додається 
 
8.Про затвердження параметрів громадського бюджету міста Чорткова на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: Демкович Ю.І. начальника відділу муніципального розвитку, інновацій  та  
енергоефективності  міської ради. 
ВИСТУПИЛИ :  Шматько В.П., Лесейко З.В 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  991 додається 
 
9.Про затвердження Положення про сектор з кадрових питань апарату Чортківської міської 
ради. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П. 
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Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  992 додається 
 
10.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: міського голову Шматька В.П 
 Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  993 додається 
 
11.Про направлення на навчання Чортківського міського голови Шматька В.П. 
СЛУХАЛИ :  Шматько В.П 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. В.П. Шматько 
участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  994 додається 
 
12.Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Чортківської міської 
ради. 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  995 додається 
 
13.Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: Шимківа  А.В.  директора ЦНАП 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Лесейко З.В., Хотюк О.Б., Вінницький А.Є,  
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  996 додається 
 
14. Про співфінансування  проекту “Реконструкція приміщень будівлі  міської ради для 
розміщення Центру надання  адміністративних послуг  м. Чорткова» 
СЛУХАЛИ:   мыського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 28, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  997 додається 
 
 15.Про прийняття  на баланс Чортківської міської ради нежитлових приміщень за 
адресою: м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 34. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  998 додається 
 
16. Про передачу  в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Чортків вул. Тараса 
Шевченка, 34  Управлінню соціального захисту населення Чортківської районної 
державної адміністрації. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  999 додається 
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17. Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності міської ради  в новій редакції. 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1000 додається 
 
18.Про затвердження Порядку частково компенсації з міського бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього 
підприємництва 
СЛУХАЛИ:  Черниш   С.С. начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної  власності. 
ВИСТУПИЛИ : Безпалько Р.П., Махомет Л.О., Шматько В.П. 
За проект рішення з поправкою Безпалько Р.П. голосували: “за” - 31, «проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1001 додається 
 
19.Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за  2017 рік. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1002 додається 
 
20.Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ : Кузик Г.Б. начальника  бюджетного  відділу фінансового управління. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Кривий Ю.М., Махомет Л.О. 
 За проект рішення голосували: “за”- 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1003 додається 
 
21.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматька В.П 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 31, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1004 додається 
 
22.Про затвердження Програми фінансової підтримки військової частини А -1915  м. 
Чортків 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О., Гаврисьо В.В, Безпалько Р.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1005 додається 
 
23.«Про  депутатський  запит депутата Чортківської міської ради  Лесейко З.В. 
СЛУХАЛИ: депутата міської ради  Лесейко З.В. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П, Міщій С.В., Безпалько Р.П., Федорейко В.А. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1006 додається 
Міський голова Шматько В.П. запропонував включити в порядок денний питання «Про 
скасування рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради  від 21 лютого 2018 
року №40 «Про надання містобудівних умов та обмежень на «Будівництво 
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багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення та паркінгом» по вул. Монастирська,2а в м. Чорткові» 
Голосували:  “за”- 29, «проти» - 1, «утримались» – 0. 
 
24.Про скасування рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради  від 21 лютого 
2018 року № 40 «Про надання містобудівних умов та обмежень на «Будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення та паркінгом» по вул. Монастирська,2а в м. Чорткові 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматько В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1007 додається 
Міський голова Шматько В.П. запропонував включити в порядок денний питання 
«Про обмеження поверховості  забудови на території міста Чорткова» 
Голосували: : “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
 
25. Про обмеження поверховості  забудови на території міста Чорткова 
СЛУХАЛИ: Шматько В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Зазуляк А.І.,.Глущук У.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 30, «проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1008 додається 
 
26.Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1009 додається 
 
27.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. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1010 додається 
 
28.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В 
За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1011 додається 
 
29.Про включення в перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) окремими лотами. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
Голосували про  відправлення проекту рішення на доопрацювання.: “за”-31,«проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    не прийнято 
 
30.Про внесення доповнень до рішення  міської  ради  від 12 грудня  2017 р. №907 «Про внесення 



 10 

змін до рішення  міської  ради від 11 серпня  2017 р. №766 «Про звільнення від  сплати  земельного  
податку  на 2018 рік» (за зверненням  Чортківського МРВ Управління Служби безпеки України в 
Тернопільській області ). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1012 додається 
 
31.Про зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку по вул. Гранична-Бічна, 39 Б в м. 
Чорткові, яка перебуває в користуванні ПАТ «Чортківгаз». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ: Губяк Р.Т 
За проект рішення голосували: “за”-0,«проти» - 0, «утримались» – 31. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
32.Про надання дозволу релігійній організації «Парафія Святого Рівноапостольного Князя 
Володимира Великого» на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій орієнтовною площею 1,0000 га по вул. Князя Володимира Великого в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-31,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1013 додається 
 
33.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 6 в м. Чорткові від 20.03.2008 р. (зареєстрований в Чортківському районному 
відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 10 квітня 2008 року за 
№040865400246), орендарем якої є Публічне акціонерне товариство «Державний 
Ощадний банк України». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0.   
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1014 додається 
 
34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання та професійної 
орієнтації учнів Чортківської районної ради для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти по вул. Степана Бандери,69 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-0,«проти» - 0, «утримались» – 30. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
35.Про надання дозволу Чортківській районній державній адміністрації на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олеся Гончара, 21Б в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
Голосували про направлення проекту рішення надоопрацювання“за”-30,«проти» - 0, 
«утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
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36.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території (зміна 
цільового призначення земельної ділянки) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові (за заявою Свідніцької Н.І.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1015 додається 
 
37.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1114 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т,  Лесейко З.В., Дідюк Г.Т., Махомет Л.О., Міщій С.В. 
За проект рішення голосували: “за”-11,«проти» - 2, «утримались» – 16 . 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
38.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1013 га в постійне користування ОСББ «Сова-33» для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Дмитра 
Пігути, 33 в м. Чорткові.    
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення 
За проект рішення голосували: “за”-29,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1016 додається 
 
39.Про надання дозволу Фучилі Роману Романовичу, Топорівському Івану Івановичу на розроблення 
технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га  в оренду для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вул. Князя Володимира Великого, 10-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Махомет Л.О., Губяк Р.Т.  
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1017 додається 
 
40.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0471 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-23,«проти» - 3, «утримались» –3. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1018 додається 
 
41.Про затвердження комісійного акту Нісевичу Богдану Івановичу щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0409 га по вул. Білецька, 34 А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1019 додається 
 
42.Про надання дозволу Захарчук Оксані Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га у власність для ведення садівництва по 
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вул. Лісова в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”-1,«проти» - 0, «утримались» –29 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
43.Про надання дозволу ОСББ «Віталька» на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,5510 га для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Романа Шухевича, 2А в 
м.Чорткові 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1020 додається 
 
44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Чортківському комбінату комунальних підприємств Чортківської міської ради для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 
Олеся Гончара, 21 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1021 додається 
 
45. Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради Тернопільської області до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 
Генерального прокурора України щодо силового розгону наметового містечка  03 березня 
2018 року 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Царик В.Я 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1022 додається 
 
46.Про затвердження  Програми придбання  в комунальну власність територіальної 
громади міста Чорткова об’єктів нерухомого майна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1023 додається 
 
47.Про надання дозволу Чортківській міській на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк  ім. Івана Франко) по вул. 
Тараса Шевченка  в м. Чорткові.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1024 додається 
 
48.Про надання дозволу Чортківській міській на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ( парк «Моклеків») по вул. Білецька в 
м. Чорткові Проект рішення розглянутий на засіданні постійної комісії із земельних 
питань. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
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За проект рішення голосували: “за”-30,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1025 додається 
 
49.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території ( зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового  будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові   
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Губяк Р.Т., Махомет Л.О.,.Зозуляк А.І., Кресінський 
В.О., Безпалько Р.П., Шматько В.П. 
 Голосували про направлення проекту рішення  надоопрацювання: “за”-29,«проти» - 0, 
«утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
Оголошено перерив на 15 хвилин 
 
50.Про  внесення змін  в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 486 «Про 
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги громадянам м. Чорткова на 
2017-2019 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1026 додається 
 
51.Про надання адресної грошової допомоги 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ : Вінницький А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1027 додається 
 
52.Про прийняття  у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова 
комплексу будівель та інженерних комунікацій водозабірних споруд. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
Без обговорень. 
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1028 додається 
53.Різне. 
 Садовська Л.М.- про стан доріг, зокрема дорога  до ДНЗ № 9 та по вул.. Копичинецька 
Аксенчук І.Б. - про ремонт доріг на виборчому окрузі і аварійний стан димоходу 
колишньої котельні  в районі залізничного вокзалу. 
Лесейко З.В.- про перенесення  метеомайданчика, створення парку « Небесної сотні» 
Великоборець Н.І.- впорядкування кладовищ 
Кривий Ю.М.- стан  автобусних зупинок на в’їзд до міста 
Вінницький А.Є- ремонт вул.. Надрічна; 
Безпалько Р.П.- стан вулиці Хічія 
Махомет Л.О.-  про стан будівлі колишньої залізнодорожньої лікарні. 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  36-ї сесії вичерпано.  
Оголосив 36-ту сесію  міською радою  закриту. 

  Звучить гімн України. 
 
Міський голова                                                                  Володимир  ШМАТЬКО 
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