
  

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                    ПРОТОКОЛ  

     п’ятдесят  четвертої  позачергової сесії  Чортківської міської ради VII скликання 

                                                                                          від  07 березня  2019 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 15-00  
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 26 депутатів 
 
Відсутні:  Аксенчук І.Б.,Бевз М.І.,   Гаврисьо В.В.,  Грабовецька С.С.,  Міщій С.В.,  
Федорейко В.А., Федорейко О.А., Ціхоцький В.Д.    

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

Наголосив, що на 54-ту позачергову сесію VII-го скликання прибуло 26 депутатів із 
34 обраних, зокрема, від депутатської фракції «Сила людей» - 8 депутатів із 10, від 
депутатської фракції «Свобода» - 4 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 6 депутатів 
із 6, від партії «Батьківщина» - 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, 
від партії «Самопоміч» - 2  депутати із 4.    

Надійшла пропозиція - роботу 54-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 54-у позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою.  
Міський голова Шматько В.П.  запропонував обрати секретаріат пленарного засідання.         
Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів  Маньовського А.З.та Дубову 
Н.Ю.   
            Голосували: “за” – 24, «проти» -0 , «утримались» – 0. Рішення прийнято. 
В зв’язку з відсутністю   голови  лічильної комісії, відповідно до п.23.5 Регламенту роботи  
Чортківської міської ради 7-го скликання,  необхідно обрати  одного  депутата для роботи 
в лічильній комісії.  Запитав про пропозиції . Запропонована кандидатура  депутата 
Кривого Ю.М.             
Голосували: “за” – 24, «проти» -0 , «утримались» – 0. Рішення прийнято. 
Прийнятим рішенням лічильної комісії, головою лічильної комісії  на дане пленарне 
засідання обрано  депутата Кривого Ю.М., секретарем Царика В.Я., членом комісії 
Вінницького А.Є. 

 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 

Голосували: “за” -24 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято.    
 
Міський голова Шматько В.П. запитав про наявність пропозицій до порядку 

денного.  Запропонував включити в порядок денний питання «Про внесення змін до 
рішення міської  ради від 28 лютого 2019 року №1391 « Про затвердження структури і 
чисельності апарату та виконавчих органів Чортківської міської ради» 
             Голосували: “за” -24 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято. 

 
  Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти порядок денний в цілому.  
 Голосували: “за” -24 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято. 

 

 



  

Порядок денний 

п’ятдесят четвертої позачергової сесії  Чортківської міської ради VII скликання 
 
1). Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та  передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  по вул. 
Тараса Шевченка,33 ( для обслуговування нежитлового приміщення) в  м. Чорткові 
2). Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу в постійне користування земельної ділянки  для обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  по вул. Зелена,3 (для 
обслуговування комплексу) в м. Чорткові. 
 3).Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та  передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (для 
обслуговування нежитлової будівлі) по вул. Князя Володимира Великого,14-А в м. 
Чорткові. 
4) Про внесення змін до Програми «Картка Чортківчанина» на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням міської ради від 12 грудня 2017 року №897. 
5). Про внесення змін до рішення міської  ради від 28 лютого 2019 року №1391 « Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів Чортківської 
міської ради» 
                                                        
                                                  РЕГЛАМЕНТ 
  
роботи  п’ятдесят  четвертої  позачергової  сесії Чортківської міської ради  VII cкликання 
 
Для доповіді (інформації) з питань порядку денного до 5 хв. 
Для виступів до 3 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 5 хв. 
Роботу пленарного засідання  п’ятдесят  четвертої  позачергової сесії Чортківської міської 
ради VII скликання завершити до 14 год.   
 

      1.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та  передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  по вул. 
Тараса Шевченка,33 ( для обслуговування нежитлового приміщення) в  м. Чорткові 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Кривий Ю.М.,,Губяк Р.Т. 
ГОЛОСУВАЛИ: “за” -24 , “проти” -0 , “утримались” –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1417 додається. 

 
2. Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу в постійне користування земельної ділянки  для обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  по вул. Зелена,3 (для 
обслуговування комплексу) в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення 



  

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 24, “проти” -0 , “утримались” –0 . 
ВИРІШИЛИ:  рішення №1418 додається 

 
3.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та  передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (для 
обслуговування нежитлової будівлі) по вул. Князя Володимира Великого,14-А в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
Без обговорення. 
ГОЛОСУВАЛИ: “за” -24 , “проти” -0 , “утримались” –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1419 додається. 

 
4.Про внесення змін до Програми «Картка Чортківчанина» на 2018-2020 роки 
затвердженої рішенням міської ради від 12 грудня 2017 року №897. 
СЛУХАЛИ: Воціховського В.Ю.  
ВИСТУПИЛИ : Шматько В.П.. 
ГОЛОСУВАЛИ: “за” -25 , “проти” -0 , “утримались” –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1420 додається. 

 
5.Про внесення змін до рішення міської  ради від 28 лютого 2019 року №1391 « Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів Чортківської 
міської ради» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.,  
ВИСТУПИЛИ : Зазуляк А.І., Садовська Л.М., Наконечний В.І., Шматько В.П., 
Лесейко З.В., Маньовський А.З. 
ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 22, “проти” -0 , “утримались” –3 . 
ВИРІШИЛИ:  рішення №1421 додається 
6. Різне. 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  54-ї позачергової сесії 
вичерпано.  Запропоновано 54-у  сесію вважати закритою. 
 
Міський голова                                                                                Володимир   ШМАТЬКО             


