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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     сорок першої    сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  26  липня  2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   20 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І.,   Буденькевич С.М.,  Гаврисьо В.В., Грабовецька С.С, Дідюк Г.Т., 
Дубина Г.І., Лесейко З.В.,  Маньовський А.З., Міщій С.В.,Наконечний В.І.,  Скалій 
А.І.,Федорейко О.А., Хотюк О.Б.,Ціхоцький В.Д. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                         Шановні депутати, запрошені! 
Наголосив, що на  41-у сесію 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 34 обраних, 

зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 6  депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 2  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 5 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 2 депутати із 4.    

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 41-у сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою.  
           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   Садовську Л.М. та Черниш С.С. 
         “За” – 19, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. Запитав, чи є   пропозиції до порядку 
денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував   включити в перелік  питань порядку 
денного питання   « Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року № 
901 «Про затвердження Програми надання шефської допомоги на відновлення військового 
містечка № 22 в м. Чорткові на 2018 рік» 
Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний  в цілому та регламент роботи, 
голосували :  за - 19, проти - 0, утримались – 0. 
 
Порядок  денний 41-ої сесії міської ради: 
1. Про затвердження розпорядження міського голови від 9 липня  2018року №  182-к «Про 
звільнення  Недокуса О.З.» 
2. Про  затвердження  Програми « Своєчасна  екстрена   медична     допомога – запорука  
збереження  життя». 
 3. Про внесення змін в рішення міської  ради від  21 червня 2018 року № 1106  «Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік».  
 4. Про внесення доповнень до рішення міської ради від  11 .08.2017 р № 766 « Про  
звільнення від сплати земельного податку на  2018 рік» 
5. Про  внесення змін в Положення про відділ містобудування, архітектури та 
капітального будівництва Чортківської міської ради. 
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6. Про    затвердження     Положення про відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфрастуктури  Чортківської міської ради в новій редакції.  
7. Про   внесення   змін  в   рішення   міської ради   від  02   лютого  2018   року № 966 
«Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання міста Чорткова на 2018 
рік» 
 8. Про внесення змін в рішення міської ради від 12 грудня  2017 року  №  895  «Про   
затвердження Програми  підтримки  та  стимулювання  створення  ефективних об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-2020 рр.» 
  9. Про  поповнення  статутного  капіталу  комунального підприємства  
«Чортківське виробниче  управління водопровідно – каналізаційного господарства»  
10. Про     затвердження     Програми  забезпечення     житлом    окремих пільгових 
категорій осіб на умовах співфінансування  на 2018 рік. 
11. Про дострокове розірвання договору оренди комунального майна від 20 липня 2016 
року №1/16. 
12. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста Чорткова, які підлягають передачі в оренду у 2018 році 

           13. Про внесення змін  в рішення міської ради  від 12.12.2017 р. № 891 «Про затвердження 
Програми розвитку культури в м. Чорткові на 2018-2020 роки» 
14.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною  
радою про передачу – приймання коштів на виконання делегованих повноважень в галузі 
охорони здоров’я на 2019 рік. 
15. Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 

           16.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
17.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною  
радою про передачу – приймання коштів на виконання делегованих повноважень в галузі 
охорони здоров’я на 2018 рік. 
18.Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
19..Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
20.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
21.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Копичинецька,33 в м. Чорткові  (за зверненням 
Юськів Н.М.). 
22.Про надання дозволу Тернопільській філії ПАТ «Укртелеком» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0003 га в оренду для 
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (для обслуговування 
телекомунікаційної шафи) по вул. Богдана Хмельницького в м.Чорткові. 
23.Про надання дозволу Мудрику Юрію Андрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0086 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності,135-А, 
приміщення 14 в м. Чорткові.      
24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду Качмарському Ігорю 
Володимировичу земельної ділянки, площею 0,5800 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Млинарська,14 в м.Чорткові.        Не погоджено.  
25.Про  продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006 р. орендарем якої є Небоженко Галина 
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Степанівна.  
26.Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006 р. ,орендарем якої є 
Небоженко Галина Степанівна. 
27.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 15.01.2018р. по вул. 
Степана Бандери,53-В в м.Чорткові. 
28..Про передачу безоплатно у власність Безпалько Петру Івановичу 2/5 частки земельної ділянки від 
загальної площі  0,0700 га по вул. Володимира Пітушевського,20 в м. Чорткові. 
29.Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року № 901 « Про 
затвердження Програми надання шефської допомоги на відновлення військового містечка 
№ 22 в м. Чорткові на 2018 рік» 
30. Різне 
                                                     
                                              РЕГЛАМЕНТ 
роботи   сорок першої   сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання 
 
Для доповіді  з питання порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 5 хв. 
Для запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв.  
Через  3 год. – перерва на 30 хв. 
Роботу засідання 41-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 15.00 
год. 
 
1. Про затвердження розпорядження міського голови від 9 липня 2018року №  182-к «Про 
звільнення  Недокуса О.З.» 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1140 
    
2. Про  затвердження  Програми « Своєчасна  екстрена   медична     допомога – запорука  
збереження  життя». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1141 
 
 3. Про внесення змін в рішення міської  ради від  21 червня 2018 року № 1106  «Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік».  
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-17 , «проти» - 3, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 
 
 4. Про внесення доповнень до рішення міської ради від  11 .08.2017 р № 766 « Про  
звільнення від сплати земельного податку на  2018 рік» 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №1142 

 

5. Про  внесення змін  в Положення про відділ містобудування, архітектури та 
капітального будівництва Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ : начальника  відділу  містобудування, архітектури та капітального 
будівництва  Глущук У.І 
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ВИСТУПИЛИ : Шматько В.П., Безпалько Р.П. 
За проект рішення голосували: “за”-21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1143 
 
6. Про    затвердження     Положення про відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфрастуктури  Чортківської міської ради в новій редакції.  
СЛУХАЛИ :  головного спеціаліста відділу ЖКГ Касіяник О.М. 
ВИСТУПИЛИ : міський голова Шматько В.П 
За проект рішення голосували: “за”-21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1144 
 
7. Про   внесення   змін  в   рішення   міської ради   від  02   лютого  2018   року № 966 
«Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання міста Чорткова на 2018 
рік» 
СЛУХАЛИ : головного спеціаліста відділу ЖКГ Касіяник О.М. 
ВИСТУПИЛИ: Садовська Л.М 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1145 
 
 8. Про внесення змін в рішення міської ради від 12 грудня  2017 року  №  895  «Про   
затвердження Програми  підтримки  та  стимулювання  створення  ефективних об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-2020 рр.» 
СЛУХАЛИ : головного спеціаліста відділу ЖКГ Касіяник О.М. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1146 
 
 9. Про  поповнення  статутного  капіталу  комунального підприємства  
«Чортківське виробниче  управління водопровідно – каналізаційного господарства»  
СЛУХАЛИ : головного спеціаліста відділу ЖКГ Касіяник О.М.  
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1147 
 
10.Про     затвердження     Програми  забезпечення     житлом    окремих  пільгових 
категорій осіб на умовах співфінансування  на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ : Ковальчук О.В 
ВИСТУПИЛИ: міський голова Шматько В.П., Вінницький А.Є., Джурбій 
П.Д.,.Садовська Л.М. 
За проект рішення голосували: “за” - 18 , «проти» - 0, «утримались» – 3. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1148 
 
11. Про дострокове розірвання договору оренди комунального майна від 20 липня 2016 
року №1/16. 
СЛУХАЛИ : начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 
власності Черниш С.С 
ВИСТУПИЛИ : Просинюк А.В 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1149 
 
12. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста Чорткова, які підлягають передачі в оренду у 2018 році 
СЛУХАЛИ : начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 
власності Черниш С.С. 
За проект рішення голосували: “за” - 20 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1150 



 5 

 
  13. Про внесення змін  в рішення міської ради  від 12.12.2017 р. № 891 «Про 
затвердження Програми розвитку культури в м. Чорткові на 2018-2020 роки» 
СЛУХАЛИ : начальника  управління культури та туризму Дембіцьку О.І  
ВИСТУПИЛИ : Безпалько Р.П., Зазуляк А.І. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1151 
 
14.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною  
радою про передачу – приймання коштів на виконання делегованих повноважень в галузі 
охорони здоров’я на 2019 рік. 
СЛУХАЛИ : міського голову  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1152 
 
15. Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 

           СЛУХАЛИ:  начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
           ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О., Шматько В.П,  Садовська Л.М,  Дубова Н.Ю.,   
           Джурбій П.Д., Тимофій Р.П.,  Безпалько Р.П.,  

За проект рішення в цілому  голосували: “за” - 20 , «проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1153 
 
16.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
 СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
Без обговорення. 
За проект рішення   голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1154 
 
17.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною  
радою про передачу – приймання коштів на виконання делегованих повноважень в галузі 
охорони здоров’я на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
Без обговорення. 
За проект рішення   голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1155 
 
18.Про надання дозволів громадянам на складання технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1156 додається 
 
19.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-21,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1157 додається 
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20.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”- 21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1158 додається 
 
21.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Копичинецька,33 в м. Чорткові  (за зверненням 
Юськів Н.М.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1159 додається 
 
22.Про надання дозволу Тернопільській філії ПАТ «Укртелеком» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0003 га в оренду для 
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (для обслуговування 
телекомунікаційної шафи) по вул. Богдана Хмельницького в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1160 додається 
 
23.Про надання дозволу Мудрику Юрію Андрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0086 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності,135-А, 
приміщення 14 в м. Чорткові.      
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Просинюк А.В. 
За  направлення надовивчення голосували: “за”- 21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    прийнято про направлення надовивчення. 
 
24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду Качмарському Ігорю 
Володимировичу земельної ділянки, площею 0,5800 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Млинарська,14 в м. Чорткові.        Не погоджено.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т., Качмарський  І.В.,Кривий Ю.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 18,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1161 додається 
 
 25.Про  продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Князя 
Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006 р. ,орендарем якої є Небоженко Галина 
Степанівна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1162 додається 
 
26.Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові від 15.08.2006 р. ,орендарем якої є 
Небоженко Галина Степанівна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 



 7 

За проект рішення голосували: “за”- 0,«проти» - 0, «утримались» – 18. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 
 
27.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 15.01.2018р. по вул. 
Степана Бандери,53-В в м.   Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу  земельних ресурсів та охорони навколишнього 
природного середовища Губ’як Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 21, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №1163 
 
28..Про передачу безоплатно у власність Безпалько Петру Івановичу 2/5 частки земельної ділянки від 
загальної площі  0,0700 га по вул. Володимира Пітушевського,20 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу  земельних ресурсів та охорони навколишнього 
природного середовища Губ’як Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 20, «проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №1164 
 
29.Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року № 901 « Про 
затвердження Програми надання шефської допомоги на відновлення військового містечка 
№ 22 в м. Чорткові на 2018 рік» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 20,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №1165 
 
30.Різне.  
Кривий Ю.М.- вартість зупинки біля «Бортнетце», питання міської вбиральні. 
 Садовська Л.М.- щодо вивозу сміття. 
Джурбій П.Д.- про освітлення вул. Бердо, стан доріг,погане автобусне сполучення. 
Аксенчук І.Б. – неналежне освітлення вулиць 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  41-ї сесії вичерпано.  
Оголосив 41-у сесію  міською радою  закриту. 

  Звучить гімн України. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Володимир  ШМАТЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


