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   ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
тридцять дев’ятої сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від 24 травня 2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 24 депутатів 
 
  

Відсутні:  Аксенчук І.Б.,Бевз М.І., Грабовецька С.С., Дзиндра Я.П., Міщій С.В., Седова 
Н.Б.,Федорейко В.А., ФедорейкоО.А., Черниш С.С. 

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

На 39-ту сесію 7-го скликання прибуло 24 депутати  із 34 обраних, зокрема від  
депутатської фракції «Сила людей» 7 депутатів із 10, від депутатської фракції «Свобода» 
7 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 4 депутатів із 6, від партії «Батьківщина» 2 
депутати із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії «Самопоміч» 2 депутати 
із 4.  

Міський голова  Шматько В.П.  запитав, які є пропозиції  щодо початку роботи  
пленарного засідання тридцять дев’ятої сесії. Поступила пропозиція, роботу 39-ої сесії 
розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив тридцять дев’яту 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. Які є 
пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Поступила пропозиція - склад 
секретаріату в кількості 2-ох осіб: депутатів : Скалій Аліна Ігорівна, Дубова Наталя 
Юріївна 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.            “За” – 24, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що  порядок денний  роботи сесії та регламент 
роботи  погоджено   на погоджувальній раді  за участю керівників фракцій, груп та голів 
постійних депутатських комісій. 
 Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного і запропонував зняти з 
порядку денного наступні питання : 
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Питання  №8. Про внесення змін в рішення міської ради  від 12.12.№897 «Про 
затвердження  Програми  «Картка Чортківчанина на 2018-2020 роки ( питання потребує до 
вивчення)  
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0. 
  
Включити в порядок денний питання: Про підтримку звернення  Президента України до 
Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної 
Церкви в Україні.  
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0. 
Включити  в порядок денний питання: Про звернення депутатів Чортківської міської ради 
Тернопільської області до Президента України Порошенка Петра Олексійовича з 
клопотанням включити  в перелік державних заходів на 2019 рік відзначення 100 – річчя  
Чортківської офензиви, а також передбачити  державне фінансування на підготовку та 
проведення урочистостей. 
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0. 
А також заслухати Звернення батьків дітей з інвалідністю до депутатів Чортківської 
міської ради за пропозицією депутата міської ради Махомета Л.О. 
Включити в порядок денний питання: Про звернення депутатів Чортківської міської ради 
Тернопільської області до Міністра культури України Нищука Є.М. щодо передачі 
Чортківського замку в комунальну власність територіальної громади міста Чорткова.    
Голосували: за - 24, проти - 0, утримались – 0 
Включити в порядок денний питання: Про надання дозволу Гребенчук Тетяні 
Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,0331 га в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку) по вул.. Гранична,14Б в м. Чорткові. 
 Порядок денний дев’ятої сесії  Чортківської міської ради VІІ скликання 
  Включити в порядок денний питання: Про звернення депутатів Чортківської міської ради 
Тернопільської області до Міністра культури України Нищука Є.М. щодо передачі 
Чортківського замку в комунальну власність територіальної громади міста Чорткова.    
Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 1 
                                                    
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 

1). Про затвердження звіту про виконання бюджету  міста за 1 квартал 2018 року. 
2). Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
Доповідає: Бойко Н.І.- начальник фінансового управління міської ради. 

3). Про реорганізацію закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Чортківської міської ради. 

Доповідає: Поліщук Л.М.- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради. 
4). Про затвердження Програми сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії 
жителями міста Чорткова на 2018-2020 роки. 
Доповідає: Демкович Ю.І.- начальник відділу муніципального розвитку,інновацій та 
енергоефективності міської ради 
5). Про звернення депутатів Чортківської міської ради Тернопільської області до 
Верховної Ради України щодо підтримки прийняття законопроекту  №4030а «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров’я 
від шкідливого  впливу тютюнового диму)» від 19.07.2016 року. 
Доповідає:Ніяскіна-Коробій А.С.- начальник юридичного відділу міської ради. 
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6). Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №891 «Про затвердження 
Програми розвитку культури в місті Чорткові на 2018-2020 роки». 
Доповідає : Дембіцька О.І. – начальник управління культури, релігії та туризму міської 
ради. 
7). Про внесення змін в рішення міської ради від 06.09.2016 №292 «Про затвердження 
Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків /ОСББ/ у місті 
Чорткові на 2016-2020 роки. 

8). Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2017 №897 «Про затвердження 
Програми «Картка Чортківчанина на 2018-2020 роки». 

9). Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чортківське 
виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської 
ради. 
Доповідає: Воціховський В.Ю. -   начальник відділу житлово- комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури міської ради. 
10). Про затвердження переліку об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Чорткова. 
11). Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова 
комплекс будівель та інженерних комунікацій водозабірних споруд. 
12). Про приватизацію нежитлового приміщення в м. Чортків по вул.. Богдана 
Лепкого,1А. 
13). Про обмеження (заборону) торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, винами столовими суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) на території міста Чорткова. 

Доповідає: Черниш С.С.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності міської ради. 

14). Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 
Чортківської міської ради. 

Доповідає: Горичок Н.В.- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міської 
ради. 

15). Про внесення змін до рішення  сесії міської ради від 12 грудня 2017 року № 909 «Про 
оплату праці міського голови на 2018 рік». 

Доповідає: Новосядла О.Ю.- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 
міської ради. 

16).Про надання (відмову) дозволу громадянам на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
 
17).Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
 
18).Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 

 
19).Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва та 
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обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Дачна,40 в м. Чорткові (за заявою Семенюка В.М.). 
 
20).Про затвердження внесення змін до детального плану території житлового кварталу по 
вул. Дениса Січинського в м. Чорткові. 
 
21).Про затвердження детального  плану  території  житлової забудови по вул. Лісова,99 в м. 
Чорткові Тернопільської області (за заявою Черемшинської І.Я.). 

 
22).Про затвердження детального  плану  території  (зміна цільового призначення земельної ділянки) 
для  будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові та надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за заявою Свідніцької Н.І). 
 
23).Про затвердження детального  плану території кварталу багатоповерхової та садибної 
житлової забудови з об’єктами громадського призначення по вул. Вигнанська, 1 в м. 
Чорткові. 
 
24).Про надання (відмову) дозволу Максимів Ользі Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража  по вул. Степана Бандери в м. Чорткові. 
 
25).Про надання (відмову) дозволу Царук Ірині Аркадіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1964 га у власність шляхом викупу для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку) по вул. Копичинецька,  33-Д  в м. Чорткові. 

 
26).Про надання дозволу Чортківському міському комунальному закладу «Палац дітей та 
юнацтва» Чортківської міської ради на складання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки  по вул. Івана Франка, 2 в м. Чорткові. 
 
27).Про відмову в затвердженні проекту землеустрою, поданого ПП «Продекспорт» щодо 
відведення земельної ділянки, площею 1,6000 га для будівництва торгового центру по вул. 
В. Великого в м.Чорткові Тернопільської області згідно рішення IX сесії V скликання 
Чортківської міської ради №388 від 15.12.2006 р. «Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження розташування земельної ділянки для будівництва торгового 
центру в м.Чорткові по вул.В.Великого ПП «Продекспорт». 
 
28).Про затвердження комісійного акту Піхут Галині Богданівні, Палагнюку Богдану 
Миколайовичу щодо непорушення межі земельної ділянки площею 0,0882 га по вул. 
Середня,49 в м. Чортків. 
 
29).Про внесення змін в рішення міської ради від 16.03.2018 р. № 1016 «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» в частині зміни площі земельної ділянки.   
 
30).Про надання (відмову) дозволу Доскочу Івану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га у 



 5

власність для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Бердо,50 в м. Чорткові. (Погоджено на засіданні 
комісії від 13.04.2018 р.) 
Доповідає: Губ’як Р.Т.- начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища міської ради. 
31). Різне. 
 

РЕГЛАМЕНТ 
роботи тридцять дев’ятої 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 тридцять дев’ятої  сесії Чортківської міської ради VII скликання завершити до 15 
год.   
 
1.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 1 квартал 2018 року 
СЛУХАЛИ: Бойко Н.І., начальника фінансового управління міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Шматько 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1062  додається 
 
2.Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про міський 
бюджет на 2018 рік» 
СЛУХАЛИ:Бойко Н.І., начальника фінансового управління міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Безпалько Р.П., Глущук У.І., Демкович Ю.І., 
Садовська Л.М., Вінницький А.Є.Наконечний В.І., МаньовськийА.З., Вінницький 
А.Є.  
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1063 додається. 
 
3.Про реорганізацію закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ: Поліщук Л.М. начальника управління освіти, молоді та спорту міської ради  
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Садовська Л.М., Хотюк О.Б., Безпалько Р.П., Шматько 
В.П. , Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1064  додається. 
 
4. Про затвердження Програми сприяння впровадженню відновлювальних джерел  енергії 
жителями міста Чорткова на 2018-2020 року. 
СЛУХАЛИ: Демкович Ю.І. начальника відділу муніципального розвитку, інновацій та 
енергоефективності міської ради  
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Просинюк А.В., Ціхоцький В.Д., Шматько В.П., 
Наконечний В.І., Маньовський А.З. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1065 додається 
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5.Про звернення депутатів Чортківської міської ради Тернопільської області до Верховної 
Ради України щодо підтримки прийняття законопроекту №4030а «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого 
впливу тютюнового диму) від 19.07.2016 року». 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П, міського голову 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1066 додається 
 
6.Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №891 «Про затвердження 
Програми розвитку культури в місті Чорткові на 2018-2020 роки». 
СЛУХАЛИ: Дембіцької О.І. начальника управління культури,релігії та туризму міської 
ради  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1067  додається 
 
7.Про внесення змін в Програму  Підтримки та стимулювання створення ефективних 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 02.02.2018 №965.  
СЛУХАЛИ:  Воціховського В.Ю., начальника відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1068  додається 
 
8. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чортківське 
виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства» Чортківської міської 
ради 
СЛУХАЛИ: Воціховського В.Ю., начальника відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1069 додається 
 
9. Про затвердження Переліку об’єктів , які належать до комунальної  власності 
територіальної громади міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: Мостовик Н.В., головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку,інвестицій та комунальної власності міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., міський голова 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1070  додається 
 
10.Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова 
комплекс будівель та інженерних комунікацій водозабірних споруд. 
СЛУХАЛИ:  Мостовик Н.В., головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку,інвестицій та комунальної власності міської ради. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1071  додається 
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11. Про приватизацію нежитлового приміщення в м. Чортків по вул.. Богдана Лепкого,1А. 
СЛУХАЛИ: Мостовик Н.В., головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку,інвестицій та комунальної власності міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1072 додається 
 
12. Про обмеження торгівлі пивом (крім безалкогольного),алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, винами столовими суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) на території міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: Мостовик Н.В., головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку,інвестицій та комунальної власності міської ради. 
Виступили: Шматько В.П. 
Без обговорення. 
 За проект рішення  з поправками голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1073 додається 
 
13.Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 
Чортківської міської ради.  
СЛУХАЛИ: Шматька В.П,  міського голову 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1074  додається 
 
14.Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1075  додається 
 
15.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: Шматька В.П., міського голову  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1076 додається 
 
16.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 1, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1077.додається 
 
17.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. Дачна,40 в м. Чорткові (за заявою Семенюка В.М.). 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову  
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Без обговорення 
 За проект рішення голосували: “за”- 24,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1078  додається 
 
18.Про затвердження внесення змін до детального плану території житлового кварталу по 
вул. Дениса Січинського в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  Шматька В.П., міського голову  
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1079 додається 
 
19.Про затвердження детального  плану  території  житлової забудови по вул. Лісова,99 в м. 
Чорткові Тернопільської області (за заявою Черемшинської І.Я.). 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1080 додається 
 
20.Про затвердження детального  плану  території  (зміна цільового призначення земельної ділянки) 
для  будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові та надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за заявою Свідніцької Н.І). 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1081 додається. 
 
21.Про надання (відмову) дозволу Максимів Ользі Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража  по вул. Степана Бандери в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову. 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –2 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1082  додається. 
 
22.Про надання (відмову) дозволу Царук Ірині Аркадіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1964 га у власність шляхом викупу для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку) по вул. Копичинецька,  33-Д  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1083 додається 
 
23.Про надання дозволу Чортківському міському комунальному закладу «Палац дітей та 
юнацтва» Чортківської міської ради на складання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки  по вул. Івана Франка, 2 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1084  додається 
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24.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою, поданого ПП «Продекспорт» щодо 
відведення земельної ділянки, площею 1,6000 га для будівництва торгового центру по вул. 
В. Великого в м.Чорткові Тернопільської області згідно рішення IX сесії V скликання 
Чортківської міської ради №388 від 15.12.2006 р. «Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження розташування земельної ділянки для будівництва торгового 
центру в м.Чорткові по вул.В.Великого ПП «Продекспорт». 
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1085 
 
25.Про затвердження комісійного акту Піхут Галині Богданівні, Палагнюку Богдану 
Миколайовичу щодо непорушення межі земельної ділянки площею 0,0882 га по вул. 
Середня,49 в м. Чортків. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1086  додається. 
 
26. Про внесення змін в рішення міської ради від 16.03.2018 р. № 1016 «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» в частині зміни площі земельної ділянки.   
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1087  додається. 
 
27. Про надання (відмову) дозволу Доскочу Івану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га у 
власність для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Бердо,50 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
ВИСТУПИЛИ: Джурбій П.Д. 
 За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –4 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1088  додається. 
 
28.Про надання дозволу Гребенчук Тетяні Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0331 га в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель, офісних приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Гранична, 14Б в м. Чорткові.  
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1089  додається. 
 
29.Про звернення депутатів Чортківської міської ради Тернопільської області до Міністра 
культури України Нищука Є.М. щодо передачі Чортківського замку в комунальну 
власність територіальної громади міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
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Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1090  додається. 
 
30. Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1091  додається. 
 
31. Про звернення депутатів Чортківської міської ради Тернопільської області до 
Президента України Порошенка Петра Олексійовича з клопотанням включити в перелік 
державних заходів на 2019 рік відзначення 100-річчя Чортківської офензиви, а також 
передбачити державне фінансування на підготовку та проведення урочистостей. 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову 
Без обговорення. 
 За проект рішення голосували: “за”- 23 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1092  додається. 
 
32. Про розгляд звернення батьків дітей з інвалідністю Чортківського КЦСР дітей – 
інвалідів «Дорога в життя». 
СЛУХАЛИ: : Шматька В.П., міського голову, який зачитав лист-звернення від батьків 
дітей з інвалідністю,  
ВИСТУПИЛИ:  Поліщук Л.М., Шматько В.П., Дубина Г.І., Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –2 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1093  додається. 
 
28. Різне  
Ніяскіна- Коробій А.С., виступила з інформацією по роботі адміністративної комісії при 
міській раді. 
Дубина Г.І., виступив по питанні роботи реабілітаційного центру «Дорога в життя», 
кошти виділені з бюджету як використовуються. Про те що вони самі нічого не роблять. 
Дідюк Г.Т., скільки штрафу заплатив Провальний за зрізку 6 дерев.. 
Садовська Л.М., ремонт вулиці Кобилянської. 
Шматько В.П. зачитав лист –відповідь  на звернення школи – гімназії № 1 які зверталися 
до Міністра освіти Л.М.Гриневич , Голови Кабінету Міністрів В. Гройсмана  
 про те що не вистачає коштів на заробітню плату вчителям. 
Джурбій П.Д., надати техніку для того щоб до облаштувати дитячий майданчик в Бердо. 
Шматько В.П., подякував приватним підприємцям, які долучаються до харчування 
футбольної команди. Запропонував пере форматувати виборчі округи. 
Скалій О.О., попросила виділити приблизно 20 м сітки для обгородження майданчика по 
вул.. Грушевського. 
Безпалько Р.П., надати грейдер на округ. Незакінчене будівництво (яке ведеться вже роки) 
по вул.. Незалежності, яке є небезпечним для життя мешканців міста, а особливо для 
дітей. 
Вінницький А.Є., розгортання завезеного щебеню на округи. Зробити тротуар та виділити 
сітку для обгородження.. 
Лесейко З.В., облаштування автостоянки без вирізки дерев по вул. Кн. В.Великого.  
Аксенчук І.Б., пропозиція облаштувати земельну ділянку біля ЗОШ І-ІІІ ст.. № 6 та 
тротуару до кладовища. 
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Питання , які виносились на розгляд 39-ї сесії вичерпано.. Дозвольте 39-ту сесію вважати  
закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
                                                              
 
 
 
 


