
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                    ПРОТОКОЛ  

          п’ятдесятої  позачергової  сесії  Чортківської міської ради VII скликання 

                                                                                          від  17 січня 2019 року                                       
                                                                                          Початок роботи сесії: 17-00  
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 19 депутатів 
 
Відсутні: Буденькевич С.М., Бевз М.І., Гевко Є.В., Грабовецька С.С., Джурбій П.Д., Дубова 
Н.Ю., Дідюк Г.Т., Дубина Г.І., Міщій С.В., Наконечний В.І., Скалій А.І., Сєдова Н.Б., 
Федорейко В.А., Федорейко О.А., Ціхоцький В.Д.   

 Головуючий на сесії :   міський голова Володимир ШМАТЬКО 
Наголосив, що на 50-ту позачергову  сесію VII-го скликання прибуло 19 депутатів із 

34 обраних, зокрема, від депутатської фракції «Сила людей» - 7 депутатів із 10, від 
депутатської фракції «Свобода» - 2 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 5 депутатів із 
6, від партії «Батьківщина» - 1 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 2 депутати із 4, від 
партії «Самопоміч» -  2 депутати із 4.    

Надійшла пропозиція роботу пленарного засідання 50-ої позачергової сесії розпочати.  
Міський голова Володимир Шматько оголосив 50-у позачергову сесію Чортківської 

міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить Гімн України). 
Перед розглядом питання порядку денного пленарного засідання міський голова 

Володимир Шматько запропонував вшанувати пам'ять загиблих при обороні Донецького 
аеропорта хвилиною мовчання.   

Опісля депутати продовжили роботу пленарного засідання.   
           Міський голова Володимир Шматько запропонував обрати секретаріат пленарного 
засідання.  Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів Кресінського В.О.,  
Аксенчука І.Б.    
           Голосували: “за” – 20, «проти» -0 , «утримались» – 0. Рішення прийнято. 
Міський голова Володимир Шматько  запитав про наявність пропозицій до порядку денного. 
Запропонував прийняти  порядок  денний за основу і в цілому. 
           Голосували: “за” - 20 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято. 
 

  
 Порядок денний та регламент роботи п’ятдесятої  позачергової  сесії 

Чортківської міської ради VІІ скликання 
 

1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації з 
інвентаризації земельної ділянки по вул. Степана Бандери в м. Чорткові  
 

   РЕГЛАМЕНТ 
роботи роботи п’ятдесятої  позачергової  сесії 

Чортківської міської ради VІІ скликання 
 
 
Для доповіді  (інформації) з питань порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 3 хв. 
Для запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 5 хв.  
Роботу пленарного засідання п’ятдесятої позачергової сесії Чортківської міської ради 



VІІ скликання завершити  до 19 год. 
 
1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації з 
інвентаризації земельної ділянки по вул. Степана Бандери в м. Чорткові  
 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який пояснив, що це питання  стосується   
виділення земельної ділянки для спорудження  пам’ятника до 100-річчя Чортківської 
офензиви. Наголосив, що  для проведення будівельних робіт необхідно  отримати  
містобудівні умови і обмеження,  при цьому обов’язковою умовою є  наявність 
правовстановлюючих документів на землю.  В зв’язку з цим  потрібно розпочати процес 
виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку міського кладовище, 
закріпивши її за балансоутримувачем -Чортківським ККП і присвоївши  кадастровий номер. 
ВИСТУПИЛИ :  Зозуляк А.І., який запитав про   вартість  проекту. 
Шматько В.П., який  сказав, що кошторис пам’ятника  складає 16, 5 млн. грн, а 
фінансування здійснюється за рахунок коштів    Тернопільської, Львівської та  Івано-
Франківської областей.  Запропонував підтримати проект рішення.  
Голосували: “за”- 20, «проти» - 0, «утримались» –0  .  
ВИРІШИЛИ: рішення № 1367 додається. 
 
Міський голова Володимир Шматько зазначив, що питання, яке виносилось на розгляд  
п’ятдесятої позачергової сесії міської ради VII скликання вичерпано.  Запропонував  50-у  
сесію вважати закритою. 

  Звучить Гімн України 
 
Міський голова                                                                                 Володимир ШМАТЬКО       
 
  
 


