
 
УКРАЇНА 

 
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ) 
 

від 21 березня  2019 року        № _____ 
м. Чортків 
 
Про внесення змін в рішення міської  
ради від 21.06.2018 № 1109 «Про  
затвердження Програми поводження з  
твердими побутовими відходами на  
території міста Чорткова на 2018-2020 рр.» 
 

З метою покращення екологічного стану міста у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в  Програму поводження з твердими побутовими 

відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 рр., а саме: 
1.1. в паспорті Програми у п.9.1. «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього» збільшити фінансування до  
1234 тис. грн. 
1.2.додаток 2 Програми викласти у новій редакції згідно додатку. 

2. Рішення міської ради від 21.12.2018 № 1322 «Про внесення змін в 
рішення міської ради від 21 червня 2018 № 1109 «Про затвердження 
Програми поводження з твердими побутовими відходами на території міста 
Чорткова на 2018-2020 рр.» вважати таким, що втратило чинність.  
 3. Копію рішення направити у відділ житлово-комунального 
господарства та благоустрою, відділ бухгалтерського обліку та звітності та 
фінансове управління міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з бюджетно-фінансових, економічних питань, комунального 
майна та інвестицій і житлово-комунального господарства, транспорту та 
зв’язку.  

Міський голова       Володимир ШМАТЬКО  



 

 

В. І. Наконечний 

Р. М. Тимофій 

В. Ю. Воціховський 

Н. П. Вандяк 

Я. П. Дзиндра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення міської ради від 
21.03.2019 року №_____ 
 
 
 

Напрями діяльності та заходи Програми поводження 
з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки 

 
№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
Перелікзаходівпрограми 

Строк 
викона

ння 

Виконавці Фінансу
вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 
1.  

 

 

 

 

Зменшення 
шкідливого 
впливу 
відходів на 
навколишнє 
природне 
середовище і 
здоров’я 
людей 

Розробити та затвердити схему 
санітарної очистки міста 
Чорткова 

2019 
Чортківська міська рада 

 

 

 

 

 

Міський 
бюджет 

- 75 - 75 

2. Ліквідувати всі несанкціоновані 
звалища ТПВ в разі їх появи 

2018-
2020 

КП “Чортківський комбінат 
комунальних підприємств” 

- 2 2 4 

3. Облаштування контейнерних 
майданчиків 

2018-
2020 

КП “Чортківський комбінат 
комунальних підприємств”, 
КП «Чортків дім» 

- 100 100 200 

4. Купівля контейнерів для збору 
небезпечних відходів 

2018-
2020 

КП “Чортківський комбінат 
комунальних підприємств” 

- 10 10 20 

5. Рекультивація сміттєзвалища 2018-
2020 

КП “Чортківський комбінат 
комунальних підприємств” 

- 50 50 100 

6. Впровадження роздільного 
збору ТПВ у житловому 
секторі, бюджетних установах 
та на підприємствах 

2018-
2020 

Чортківська міська рада - 50 50 100 

7. Проведення рекламно-
інформаційних, 
роз’яснювальних заходів щодо 
поводження з ТПВ із 
залученням засобів масової 
інформації, мережі інтернет, 
листівок, плакатів 

2018-
2020 

Відділ житлово-
комунального господарства, 
благоустрою та 
інфраструктури, сектор з 
питань внутрішньої політики 
і зв’язків з громадськими 
організаціями і засобами 
масової інформмації 

- 5 5 10 

8. Купівля індивідуальних 
контейнерів для приватних 

2019-
2020 

Чортківська міська рада - 300 100 400 



домоволодінь 
9.  Розроблення норм утворення 

твердих побутових відходів 
2019 Чортківська міська рада  - 75 - 75 

10.  Співфінансування заходів щодо 
купівлі сміттєвоза 

2019-
2020 

Чортківська міська рада, КП 
«Чортківський комбінат 
комунальних підприємств» 

 - 250 - 250 

 РАЗОМ     - 917 317 1234 
 
 
Секретар міської ради             Я.П.Дзиндра 
 


