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українських традицій, взірцем для 
наслідування культури наших пред-
ків, особливо перед Світлим святом 
Пасхи.
  Організатор і автор цього проекту – 
громадська активістка міста Чорт-
кова Ірина Брунда сказала:
  «Ми допомагаємо об’єднатися всім, 
хто хоче навчитися написати свою 

  Поспостерігати за творчістю писанка-
рів та підтримати їх у цікавому почи-
нанні завітав і міський голова Володи-
мир Шматько.
   Очільник міста зазначив, що така 
творча діяльність є дуже важливою 
і корисною з точки зору відродження 

     З 26 по 29 березня, напередодні 
Великодніх свят, у місті Чорткові вже 
традиційно, вкотре проходив тиждень 
писанки.
   За підтримки міської ради у її при-
міщенні проводились майстер-класи 
з писанкарства, долучитися до котрих 
мали змогу усі бажаючі, незалежно від 
віку та роду занять.
  Святкування Тижня писанки перед-
бачено Програмою розвитку куль-
тури в місті Чорткові на 2018-2020 
роки.

першу писанку, дехто ж приходить для 
того, аби вдосконалити свої вміння.                       
Також намагаємось передати дітям 
особливості різних традицій: і лемків-
ську писанку, і подільську, і травленку 
(травлені оцтом писанки), іноді стара-
ємось зробити ще декоровані писанки 
на яйцях з дерева у сучасних декора-
тивних техніках, які припадуть до душі 
як юним, так і дорослим учням писан-
карства».

поки що не розголошують. 
   Також родзинкою святкування стане 
писанка висотою майже у три метри, 
котра світитиметься та, безперечно, 
дивуватиме як жителів Чорткова, так і 
гостей нашого міста.               

   Розписування яєць дуже захопило 
усіх писанкарів, особливо дітей. Вони 
пильно слідували усім настановам ор-
ганізаторки, і в результаті кожен за до-
помогою писачка, воску та фарби зміг 
витворити свою унікальну писанку.
   Напередодні Світлого Христового 
Воскресіння усі писанки, розписані на 
майстер-класах, стануть основою для 
інсталяції на центральній площі Героїв 
Євромайдану. Якою буде ця інсталяція, 

                                       У Чорткові навчають писанкарству

   Шановні жителі міста Чорткова!
                   Маю велику приємність привітати усіх вас 
                       зі світлим Христовим Воскресінням!

    Кожен з нас завжди з нетерпінням чекає це величне 
християнське свято, бо в наші душі воно завжди привносить мир, 
злагоду і неймовірне піднесення.  

   Для кожної людини Пасхальні свята – символ радості, надій і 
сподівань, віри в добро і щастя.

     Боляче, що не всі українці святкують Пасху в родинному колі. 
Наші бійці вже четвертий рік поспіль захищають державні 
кордони на Донбасі. І в ці дні вся Україна також молиться за них 
та вшановує пам’ять загиблих у цій війні воїнів. 

             Син Божий Воскрес, прийнявши муки за наші гріхи. 

   Тож і в наших серцях має воскреснути і утвердитися віра у краще майбутнє нашого народу. 
Возз’єднаймося в мирі та любові аби разом, з оптимізмом та вірою робити чортківську громаду  сильнішою та 
заможнішою.  

    Дай вам, Боже, доброго здоров’я, святкового настрою, мирного неба над головою, добробуту та успіху у ваших 
повсякденних справах на благо рідного Чорткова й усієї України.
 
     Христос Воскрес! Воістину Воскрес !

        З глибокою повагою
    Чортківський міський голова Володимир ШМАТЬКО
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й особисто Міністра екології та 
природних ресурсів України Оста-
па Семерака, народного депутата 
України  Тараса Пастуха, голови 
Тернопільської ОДА Степана Барни 
Урядом прийнято рішення в рамках 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04 липня 2017 р. № 473 “Деякі 
питання використання коштів, 
передбачених у Державному бюдже-
ті за програмою 2401270 “Здійснен-
ня природоохоронних заходів” на 
2017 рік виділити на умовах співфі-
нансування в м. Чортків  
16 млн. 473 тис. 530 грн. для здійс-
нення I-го етапу реконструкції біо-
логічних очисних споруд. 
На умовах співфінансування з облас-
ного бюджету виділено 1 млн. 300 
тис. грн.  
З міського бюджету передбачено 
кошти у сумі 2 млн. грн. (рішення 
міської ради від 12 грудня 2017 року 
№ 894 “Про міський бюджет на 2018 
рік”)”.  

Місто Чортків, є другим після облас-
ного центру по чисельності населен-
ня  і єдиним в Тернопільській об-
ласті, де протягом тривалого часу не 
здійснювалось очищення стоків, що, 
в свою чергу, погіршувало екологіч-
ний стан довкілля.

Ситуація дійшла критичної межі, так 
як близько 30 років у Чорткові не 
працювали очисні! 

У зв’язку з цим,   Державною 
екологічною інспекцією у Терно-
пільській області у 2013, 2014, 2015 
роках проводились ряд перевірок 
дотримання природоохоронного 
законодавства. 

У ході перевірок Комунальному під-
приємству «Чортківське виробниче 
управління водопровідно –каналіза-
ційного господарства» пред’явлено 
претензії та притягнено до відпо-
відальності за нанесення збитків 
за здійснення своєї діяльності без 
дозволу на спецводокористування у 
вигляді штрафних санкцій. 

Проте заходи, спрямовані на вре-
гулювання заборгованості підпри-
ємства не здійснювались, тому в 
результаті звернення стягувача 
(Екологічної інспекції Тернопіль-
ської області), Господарським судом 
Тернопільської області винесено 

судові  накази:
Наказ № 921/525/13-г/18, виданий 
30 липня 2013 року про стягнення з 
Чортківського ВУВКГ збитки в сумі 
3 004 025 грн. збитків, заподіяних 
державі порушенням природоохо-
ронного законодавства.
Наказ №921/42/13-г, виданий 16 
серпня 2013 року про стягнення з 
Чортківського ВУВКГ збитки в сумі 
930 601 грн. збитків, заподіяних 
державі порушенням природоохо-
ронного законодавства;
Наказ № 921/93/15-г/14, виданий 10 
березня 2015 року про стягнення з 
Чортківського ВУВКГ 46 833, 11 грн. 
збитків, заподіяних державі пору-
шенням природоохоронного законо-
давства;
 
Також було відкрито виконавчі 
провадження, за якими Комунальне 
підприємство «ВУВКГ» є стороною 
(боржником). 

Борг протягом тривалого часу під-
приємством не сплачувався. 

Державним виконавцем Чортків-
ського міськрайонного відділу дер-
жавної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції 
у Тернопільській області було вине-
сено постанову  про арешт коштів 
боржника від 23.11.2017 року ВП 
46011171. 

Постановою накладено арешт, 
в тому числі на рахунки, з яких 
повинна була виплачуватись заро-
бітна плата працівникам підпри-
ємства, а також рахунки, з яких 
підприємство здійснювало оплату 
за своїми зобов’язаннями. Усе 
це фактично могло призвести до 
припинення ведення господарської 
діяльності підприємства.

Перед новообраним міським голо-
вою постало питання: знайти вихід 
із цієї надскладної ситуації. 

Розуміючи, що для належного функ-
ціонування та технічного стану 
об`єктів водопроводу та каналі-
зації, що перебувають на балансі 
комунального підприємства, і є 
єдиним джерелом водопостачання, 
функціонувало виключно на ен-
тузіазмі, відданості своїй справі 
працівників підприємства, міський 
голова Володимир Шматько ініцію-
вав реконструкцію очисних споруд 
у нашому місті. 

Крок за кроком мер втілював цю 
ідею в життя. Були неодноразові по-
їздки до Києва, зустрічі з міністрами, 
народними депутатами, керівниц-
твом області.
Адже без фінансової підтримки з 
боку держави, проект по рекон-
струкції очисних у нашому місті 
неможливо було б реалізувати.

Окрім того, завдяки сприянню Чорт-

ківської міської ради як власнику та 
засновнику Комунального підпри-
ємства «Чортківського виробничого 
управління водопровідно – каналі-
заційного господарства» відповідно 
до Господарського процесуально-
го кодексу ст. 330 про укладання 
мирової угоди, боржнику тобто 
КП «Чортківське ВУВКГ» надано 
можливість сплати боргу частково 
протягом терміну, про який сторони 
домовляться.  

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 
121 ГПК України мирова угода, укла-
дена сторонами у процесі виконання 
судового рішення, була подана на 
затвердження господарського суду.  

Керуючись ч. 4 ст. 121 ГПК України 
господарським судом Тернопіль-
ської області було прийнято рішен-
ня відповідно до котрого позови 
КП «Чортківське ВУВКГ» про 
затвердження мирових угод було 
задоволено повністю.  

Згідно з цим рішенням комунальним 
підприємством щомісяця рівними 
частинами (35 тис. грн.) протя-
гом п’яти років,  буде проводитись 
сплата боргу, що був розстрочений 
відповідно до графіку, затверджено-
го сторонами провадження. 
 
Таким чином, завдяки неабияким 
зусиллям міської влади й особисто   
начальника водоканалу Віктора 
Гордієнка постанову про арешт 
коштів боржника скасовано, вико-
навчі провадження закриті, під-
приємство працює в нормальному 
режимі.

Отримавши підтримку з боку Мі-
ністерства екології та природних ре-
сурсів України, обласної державної 
адміністрації у Чорткові реалізуєть-
ся потужний проект стратегічного 
значення — реконструкція біологіч-
них очисних споруд.

Про хід роботи, розпочатої у 2017 
році по робочому проекту «Рекон-
струкція біологічних очисних споруд 
продуктивністю 7000 куб. метрів на 
добу з виділенням першого пуско-
вого комплексу на 4000 куб. метрів 
на добу по вул. Граничній, 88, м. 
Чорткова, Тернопільської області», 
інформує 
начальник  комунального підпри-
ємства “Чортківське виробниче 
управління водопровідно-каналі-
заційного господарства” Віктор 
Гордієнко.

- На першому етапі було розроблено 
Проектну документацію (вартість 
—     323 тис. 325 грн.), над якою 
працювали Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Комфорт-Еко” 
(м. Рівне) та затверджено рішенням 
виконавчого комітету Чортківської 
міської ради від 27 квітня 2017 року 
№ 156 “Про затвердження про-
ектно-кошторисної документації 
“Реконструкція біологічних очисних 
споруд продуктивністю 7000 куб. 
метрів на добу з виділенням першого 
пускового комплексу на 4000 куб. 
метрів на добу по вул. Граничній, 88, 
м. Чорткова, Тернопільської облас-
ті».

За результатами аукціону, що відбув-
ся через сиcтему публічних закупі-
вель ProZorro за пропозицією КП 
«Чортківське ВУВКГ» на реконструк-
цію біологічних очисних споруд 

продуктивністю 7000 м куб/доб з ви-
діленням I-го пускового комплексу 
на 4000 м куб/доб фірмою перемож-
цем стала ТзОВ ”Комфорт-Еко”, яка 
виконає реконструкцію біологічних 
очисних споруд за 35 млн. 600 тис. 
500 грн.

 У 2017 році освоєно 17 млн. 773 тис. 
530 грн., з них: 
Державний бюджет  - 16 млн. 473 
тис. 530 грн.; обласний бюджет - 1 
млн. 300 тис. грн.  

За ці кошти проведено демонтаж 
старих біофільтрів (3 шт.), а на їх 
місці проведено будівництво техно-
логічної споруди аеротенк з вмонто-
ваним технологічним обладнанням 
продуктивністю 4000 тис. м/куб 
добу, вартістю 14 млн. 875 тис. 473 
грн. та виробнича будівля вартістю 
938 тис. 702 грн. 

Технологічна споруда аеротенк - це 
основний блок очистки господар-
сько-побутових вод, який взагалі 
був відсутній на наших очисних 
спорудах.
 
У 2018 році планується закінчити 
роботи по будівництву першого 
комплексу очисних споруд. 

Згідно з наказом Міністерства еко-
логії  та природних ресурсів України 
від 12 червня 2014 року № 194 «Про 
затвердження Порядку планування 
та фінансування природоохорон-
них заходів» комунальним підпри-
ємством “Чортківське виробниче 
управління водопровідно-каналі-
заційного господарства” спільно з 
відділом житлового комунального 
господарства, благоустрою та інф-
раструктури міської ради підго-
товлено та подано документи до 
Міністерства екології та природних 
ресурсів України щодо фінансуван-
ня цих будівельних робіт вартістю 
13 млн. 507 тис. 700 грн.   

Також рішенням міської ради від 
02 лютого 2018 року № 968 «Про 
співфінансування робочого проекту 
«Реконструкція біологічних очисних 
споруд продуктивністю 7000 куб. 
метрів на добу з виділенням першо-
го пускового комплексу на 4000 куб. 
метрів на добу по вул. Граничній,88, 
м.Чорткова, Тернопільської області» 
передбачено виділення з міського 
бюджету коштів у сумі  1 млн. 500 
тис. 900 грн. 

При наявному фінансуванні буде 
здійснено  будівництво та заміна 
зовнішніх та внутрішніх мереж 
(трубопроводів), будівництво кон-
тактного резервуару, пісколовок, 
вторинного відстійника, блоку дво-
ярусного відстійника, КНС актив-
ного мулу, піскових майданчиків. 

Проведення вищевказаних робіт 
дасть змогу ввести в експлуатацію 
очисні споруди вже у 2018 році, - 
сказав Віктор Гордієнко.  

Володимир Шматько:
 
“Важливість втілення цього про-
екту важко переоцінити. 
Адже наявність надсучасних очис-
них споруд у місті Чорткові сут-
тєво зменшить негативний вплив 
на екологію нашого краю, а також 
зміцнить наші позиції у створенні 
сприятливих умов для майбутніх 
іноземних інвесторів”.

Міський голова Володимир Шмать-
ко: 

“Для мене як міського голови і лю-
дини, яка за першою вищою освітою 
є інженер-еколог питання будів-
ництва і реконструкції очисних 
споруд у Чорткові є надзвичайно 
важливою. Адже всі ми розуміємо, 
наскільки негативно впливають на 
загальний екологічний стан міста 
шкідливі стоки, що забруднюють 
річку Серет і погіршують стан до-
вкілля в цілому. 

Для вирішення цієї надважливої 
стратегічної мети, що неможливо 
здійснити за кошти міського бюдже-
ту, бо йдеться про багатомільйонні 
капіталовкладення, мною докладе-
но максимум зусиль для залучення 
з Державного бюджету коштів на 
реалізацію проекту реконструкції 
очисних споруд у Чорткові.  

Завдяки спільній позиції депутат-
ського корпусу міської ради, спри-
яння Кабінету Міністрів України 
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    Із позачергового засідання виконкому

        Чортківські пільговики отримають
                    “картку чортківчанина” 
   З метою підвищення відкрито-
сті діяльності органів місцевого 
самоврядування та створення 
ефективного механізму взаємодії 
виконавчих органів міської ради 
та жителів міста Чорткова 
за допомогою електронних серві-
сів, 

запровадження механізму надання 
адміністративних послуг в елек-
тронному вигляді без необхідності 
заповнення  паперових документів 
або отримання їх в органах місце-
вого самоврядування та системи 
обліку надання пільг громадянам, 
які мають на це право відповідно 
до законодавства, зокрема, у тран-
спортній та комунальній сферах 

 міською радою  прийнято  Про-
граму «Картка чортківчанина» 
на 2018-2020 роки.

 Міський голова 
 Володимир Шматько:

  “Впровадження цієї Програми 
першочергово передбачає введення 
в дію системи електронної оплати 
проїзду в громадському транспор-
ті та в подальшому розширення 
функцій «Картки чортківчанина”, 
а саме: 

оплата комунальних послуг, 

отримання знижок в торгових 
мережах, 

отримання матеріальної допомо-
ги на дану картку, 

що значно спростить сам процес 
отримання такої допомоги та ін.

  На даний час існує велика пробле-
ма щодо проїзду в громадському 
транспорті осіб пільгових катего-
рій. 

   Ці люди щомісяця беруть 8 тало-
нів в управлінні соціального захи-
сту населення, сім’ї та праці, що 
створює значні незручності як для 
жителів міста, так і для працівни-
ків міської ради. 

    Утворюються черги, деякі люди 
нераціонально використовують 
бюджетні кошти, перепродуючи 
талони.

  Беручи до уваги приклади інших 
міст України таких як Тернопіль, 
Львів, Київ, Харків, Віннниця, які 
частково вирішили дану проблему, 
впровадивши систему електронної 
оплати проїзду за допомогою плас-
тикової іменної картки містянина, 
прийнято рішення запровадити 
такий механізм і в Чорткові”.

   Як зазначив начальник відділу 
житлово-комунального госпо-
дарства, благоустрою та інфра-
структури  міської ради Василь 
Воціховський,-

  Програма передбачає безко-
штовне виготовлення пластикової 
картки для усіх осіб пільгових кате-
горій, яких в нашому місті налічу-
ється близько 6000 осіб. 
  
  Картка буде багаторазова та імен-
на і закріплена за особовим рахун-
ком жителя міста. 
  
  На дану картку щомісячно буде 
нараховуватись певна кількість 
безоплатних проїздів. 

  Скористатись нею можна буде в 
любому маршрутному транспорт-
ному засобі, що курсує по місту 
Чорткову.

 
   Для впровадження системи 
“Картка чортківчанина”, - 
продовжив начальник відділу, - 
наразі ведуться переговори з АБ 
Укргазбанк щодо виготовлення 
пластикових карток та закупівлі 
валідаторів (електронних зчитува-
чів) в громадський транспорт. 

  Вартість картки з опцією Pay Pass 
(безконтактної оплати) становить 
100 грн, а вартість валідатора 500 
доларів. 

  За попередньою домовленістю 
розглядається можливість, що банк 
візьме на себе закупівлю вищевка-
заних засобів, а міська рада буде за-
безпечувати функціонування даної 
системи та закупівлю програмних 
засобів. 

   Впровадження Програми також 
передбачає встановлення GPS 
навігаторів на автобуси та бу-
дівництво “розумних зупинок” по 
місту, обладнаних моніторами, за 
допомогою котрих можна поба-
чити в режимі реального часу, де 
перебуває той чи інший автобус.

Володимир Шматько:

  “Упровадження “Картки чорт-
ківчанина” як багатофункціональ-
ного інструменту  стане ще одним 
прозорим і ефективним механіз-
мом персонального надання насе-
ленню Чорткова заходів соціальної 
підтримки, нарахування компенса-
ційних і адресних виплат.
   Наша мета — це побудова і 
втілення орієнтованого на інте-
реси людей, відкритого для всіх 
та, спрямованого на подальший 
розвиток інформаційного ресурсу 
міста, що сприятиме  впрова-
дженні прогресивних стандартів 
соціального забезпечення наших 
громадян.

   З метою збереження діючої 
маршрутної мережі та, зважаючи 
на зростання вартості матеріаль-
них ресурсів, паливно-мастильних 
матеріалів, розміру мінімальної 
заробітної плати виконавчим комі-
тетом міської ради 
встановлено тариф на переве-
зення пасажирів на міських ав-
тобусних маршрутах загального 
користування у місті Чорткові у 
розмірі 5 грн. за одну поїздку.  

    Разом з тим, задля доступних, 
якісних і безпечних перевезень 
пасажирів, міським головою Во-
лодимир Шматьком постановлені 
певні умови до перевізника - 
“Чортківського автотранспортного 
підприємства 16142”, а саме: не-
ухильно виконувати свої зобов’я-
зання щодо дотримання графіку 
перевезень пасажирів, оновлю-
вати рухомий склад (проведення 
капітальних ремонтів існуючих 
автобусів, придбання вживаних, 
але обов’язково з низьким рівнем 
підлоги та закупівля нових автобу-
сів) тощо. 

    У зв’язку з підвищенням тарифу 
на послуги міського пасажирсько-
го транспорту у розмірі 5 грн. за 
одну поїздку, міський голова Воло-
димир Шматько ініціював скли-
кання позачергового засідання 
виконкому для прийняття соціаль-
но- важливого рішення.
   
Міський голова 
Володимир Шматько: 

“Підняття тарифу на проїзд місь-
ких автобусних маршрутах — є 
необхідним та економічно обгрун-
тованим. 

Проте, я закликаю членів викон-
кому підтримати мою пропози-
цію щодо збільшення кількості 
купонів на місяць з 8 до 10 окре-
мим категоріям громадян, що 
мають пільги на відшкодування 
витрат за перевезення автомо-
більним транспортом на міських 
автобусних маршрутах загаль-
ного користування. 
А жителям міста вулиць Бердо, 
Лісова, Джерельна — у кількості 
12 шт. на місяць. 

   Це рішення дасть можливість ін-
валідам війни, учасникам бойових 
дій, чорнобильцям I, II категорій, 
дітям-інвалідам, дітям, інвалід-
ність яких пов’язана із наслідками 
катастрофи на ЧАЄС, інвалідам I, 
II  групи загального захворюван-
ня, пенсіонерам віком 65 років і 
більше та реабілітованим особам, а 
також почесним громадянам міста 
(всього 2 тис. 628 чол.) 

(рішення виконавчого комітету 
від 05 грудня 2017 р. № 461 “Про 
затвердження Положення про 
Порядок відшкодування витрат 
за безкоштовне перевезення піль-
гових категорій населення міста 
Чорткова пасажирським автомо-
більним транспортом загального 
користування на 2018-2020 роки”)  
на збільшення кількості проїздів в 
громадському транспорті.   

Бо, як відомо, видатки у вигляді 
субвенції з державного бюджету 
міським бюджетам не передбаче-
ні, тому, будемо знімати кошти із 
ремонту доріг і відшкодовувати 
перевізникам. 

Ми повинні піти назустріч нашим 
пільговим категоріям громадян. 

Така моя позиція як міського голо-
ви”.

За інформацією 
начальника управління соціаль-
ного захисту населення, сім’ї та 
праці Ігоря Грицика 

у 2016 році сума відшкодувань 
склала 534 тис. 268 грн. 

  У 2017 році працівниками управ-
ління видано 277 тис. купонів 
та відшкодовано АТП з міського 
бюджету кошти у сумі 962 тис. 672 
грн.  

  При збільшенні кількості купонів 
сума відшкодувань у 2018 році з 
міського бюджету складе приблиз-
но 1 млн. 200 тис. грн. 

   Після обговорення питання, 
виконавчим комітетом міської 
ради підтримано ініціативу 
міського голови Володимира 
Шматька та прийнято рішення 

збільшити кількість талонів на 
проїзд у на міських автобусних 
маршрутах загального користу-
вання пільговій категорії насе-
лення Чорткова.  
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                             Чортківська міська рада бере участь у Програмі “U-LEAD з Європою” 
Міський голова 
Володимир Шматько:
 
  “Як відомо,  позиція Європейсько-
го Союзу і влади в Україні така, що 
громадяни повинні мінімально у 
своїх зверненнях спілкуватися з 
чиновниками.
   Не має бути таких заяв, котрі 
треба занести у кабінет. Тоді не буде 
прямого контакту з людиною, яка 
приймає рішення по тій чи іншій 
заяві.

   За спільною позицією Європей-
ського Союзу і української влади 
прийнято рішення про створення 
Центрів надання адміністративних 
послуг. 
   До 2020 року в Україні має бути 
створено 600 ЦНАПів за кошти 
Європейського Союзу. На сьогодні 
створено тільки 26. Тому Урядом 
було прийнято рішення – фінансу-
вати створення ЦНАПів для усіх 
органів місцевого самоврядування 
(районні центри, міста, ОТГ, села 
чи селища), але зробили поправку – 
тільки обладнання.
 
   У міській раді вже третій рік діє 
Центр надання адміністративних 
послуг. Він знаходиться у примі-
щенні нашого комунального під-
приємства по вулиці Сонячна, 7. 

   На мою думку, ми повинні зміни-
ти місцезнаходження ЦНАПу, а 
саме: створити прозорий відкри-
тий офіс у фойє міської ради. 
   
   Для втілення цієї ідеї депутат-
ським корпусом міської ради 

прийнято рішення про співфінан-
сування проекту “Реконструкція 
приміщень будівлі міської ради для 
розміщення Центру надання адміні-
стративних послуг м. Чорткова”. На 
дані цілі з міського бюджету перед-
бачено кошти у сумі 500 тис. грн. 
 
   Це рішення дасть нам можливість 
як місту обласного значення взяти 
участь у Програмі “U-LEAD з Євро-
пою” та забезпечить доступ грома-
дян і бізнесу до необхідних послуг в 
одному місці та створення для них 
комфортних умов. 

Умовою участі у цій Програмі є 
співфінасування з міського бюджету 
коштів на проведення реконструкції 
приміщення ЦНАПу, а за грантові 
кошти передбачено забезпечення 
технічними засобами”.  

Як поінформував директор Цен-
тру Артур Шимків 

наразі йде підготовча робота, 
а саме: 
сформовано та подано заявку на 
участь у Програмі з зазначенням 

переліку обладнання, яке потрібне 
для Чортківської міської ради, щоб 
утворити ЦНАП у фойє міської 
ради, 

триває пошук проектантів і вико-
навців робіт по реконструкції фойє.

Міський голова Володимир 
Шматько: 

«За задумом у 2018 році має бути 
так: люди, приходять до міської 
ради і у фойє приміщення, де буде 
рецепція, отримують необхідну кон-
сультацію і допомогу у працівників 
ЦНАПу. 
  Тут спеціалістами буде здійснюва-
тись запис на електронну чергу. Та-
кож будуть куточки для відпочинку, 
дитячі куточки.

  Все це обладнання ми попередньо 
отримаємо. 

   Прийом громадян міським голо-
вою, заступниками міського голови, 
начальниками відділів, депутатами 
міської ради буде здійснюватися в 
кімнаті для прийому в окремі дні, 
які будуть затверджені рішенням 
виконавчого комітету.

   Таким чином, у Чорткові зроста-
тиме демократія, ми маємо навчи-
ти громадськість, що такі заяви 
потрібно буде залишати у ЦНАПі.         
А контакти з чиновниками мають 
бути мінімальними.  

  Також вважаю, що ми повинні роз-
вантажити чергу для жителів міста 
по видачі українських та закордон-

них паспортів.  

  Тому, в проекті ми подали заявку 
на отримання обладнання для виго-
товлення українських та закордон-
них паспортів.
 
   Минулого року ми виділили кош-
ти на пандус, нові двері, для доступу 
людей з обмеженими можливостя-
ми до міської ради. 

   У переліку обладнання для гран-
ту включено обладнання для того, 
щоб підняти людину на інвалідному 
візку до санвузла.

   Нещодавно я був у Польщі і Литві, 
де вивчав питання ЦНАПів.  

    Зокрема, ми побували в одному з 
ЦНАПів Варшави. Він надзвичайно 
потужний. Люди  ходять в ЦНАП, 
де перелік послуг є дуже великий. А 
мерія працює тільки над розвитком 
проектів для міста».
 
    З метою забезпечення належного 
функціонування системи надання 
адміністративних послуг та ство-
рення доступних, зручних умов 
для реалізації захисту прав, свобод 
і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб щодо отримання 
адміністративних послуг міською 
радою визначено Перелік адміні-
стративних послуг, які надають-
ся через  ЦНАП м. Чорткова та 
затверджено його в новій редакції. 

   Таким чином, до 144 послуг, що 
надавались через Центр додано 
ще 28 адміністративних послуг.

Які дороги будуть капітально 
відремонтовані у 2018 році                         У Чорткові створять міський бізнес-інкубатор

   З метою підтримки малого та серед-
нього бізнесу міський голова Володи-
мир Шматько запросив до Чорткова 
керівника акселератора FeelGoodLabs 
Сергія Довгополого, який сприяє 
створенню в Україні перших біз-
нес-інкубаторів. 

Володимир Шматько:
«Сергій Довгополий презентує нам, 
як розпочати у нашому місті органі-
зацію з розвитку малого і середнього 
бізнесу, як надавати підтримку тим, 
хто не знає, з чого, власне, почати 
власну справу, і загалом, як будувати 
бізнес-спільноту в Чорткові.

  
   Ми робимо все можливе, щоб 
Чортків став успішним майданчиком 
для реалізації власної справи. Я дуже 
мрію, щоб у Чорткові був створений 
центр підтримки бізнесу, котрий ста-
не окремою структурою, на кшталт 
громадської організації та діятиме 
без участі міської ради».

   Програма, що презентував гість з 
Дніпра Сергій Довгополий, передба-
чає створення коворкінг-центру та 
міського бізнес-інкубатору (органі-
зація, діяльність якої спрямована на 
створення сприятливого оточення 
для нових підприємств), метою якого 
буде пошук та допомога у розвитку 
проривних проектів, що створювати-
муть нові робочі місця та забезпечать 
економічне зростання у місті Чорт-
кові.

   В Україні це буде перший досвід 
запуску міського бізнес-інкубатору. 
   
   Проект розробляється та буде реа-
лізований спільно з муніципальним 
акселератором FeelGoodLabs із залу-
ченням українських та міжнародних 
партнерів – Всеукраїнської громад-
ської організації «Інститут політич-
ної освіти», інвестиційної компанії 
InVenture Investment Group, Агенції 
Європейських інновацій та інших.

«Ми вже 5 років займаємося підтрим-
кою інноваційних підприємств мало-
го бізнесу в Україні, і усвідомлюємо, 
наскільки це важливо, і в той же час, 
наскільки складно без підтримки з 
боку держави, – коментує запуск про-
грами Сергій Довгополий. – В той же 
час чекати допомоги від Уряду можна 
ще довго, тому ми в FeelGoodLabs 
Business Accelerator вирішили роз-

почати співпрацю на рівні громад, 
поспілкувалися з прогресивними 
мерами і обрали міста, які стануть 
площадками для пілотного запуску. 

   Чортків для нас дуже цікавий з цієї 
точки зору, адже у вашому місті дуже 
великий потенціал, багато молоді, яка 
має багато ідей, проте не має можли-
вості для їх реалізації».

Володимир Шматько:
«Чорткову потрібна допомога у на-
лагодженні малого та середнього біз-
несу, тому що кількість підприємців 
зменшується. Ідей для підприємни-
цтва є багато, а з шляхами реалізації 
від ідеї до прибуткової справи треба 
допомогти.

  Цього року депутатами міської 
ради прийнята Програма підтрим-
ки малого та середнього бізнесу,на 
виконання заходів котрої перед-
бачено кошти у сумі 300 тис. грн. 
Також прийнято Положення про 
порядок використання цих коштів. 
Гроші можна буде отримати лише 
для розвитку виробництва чи сфери 
послуг.
    Ми обов’язково відкриємо у Чорт-
кові офіс з бізнес-інкубації, але не за 
рахунок коштів міського бюджету. 

  Під цей проект необхідно залучати 
грантові кошти».

Міський голова 
Володимир Шматько:
“Створення сучасного європейсько-
го міста, привабливого для прожи-
вання та ведення бізнесу неможливе 
без модернізації інфраструктури. 
  Однією з болючих точкових про-
блем Чорткова є стан тротуарів і 
доріг, що, на жаль, не відповідає 
сучасним вимогам. 
  Тому, я як міський голова спільно з 
депутатським корпусом приділяємо 
велику увагу питанню проведення 
капітальних і поточних ремонтів на-
ших автошляхів та пішохідних зон. 
Бо, як відомо, технічний стан наших 
доріг і тротуарів є своєрідним інди-
катором поліпшення якості життя 
чортківської громади,  її сьогодення і 
майбутнє”. 
   Як зазначив начальник Чорт-
ківського комбінату комунальних 
підприємств Віталій Царик, цьогоріч 
з міського бюджету виділено кошти 
у сумі 
4 млн. 460 тис. грн. на проведення 
капітального ремонту доріг і тротуа-
рів по вулицях:
Б. Хмельницького — 1 млн. грн.
А. Шептицького — 1 млн. грн.
Б. Лепкого — 1 млн. грн.
І. Хичія — 500 тис. грн.
Незалежності (дорога, тротуар) — 
960 тис. грн.


