
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

двадцять восьмої позачергової сесії Чортківської міської ради сьомого 
скликання 

                                                                             від  04 вересня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 14-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   24 депутатів 
 
 Відсутні:   Бевз М.І., Буденькевич С.М., Гевко Є.В., Демкович Л.І., Джурбій П.Д.,   
Дзиндра Я.П., Дубова Н.Ю., Наконечний В.І.,  Скалій А.І., Ціхоцький В.Д. 
 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 
 

 Міський голова наголосив, що на  28-ту позачергову сесію 7-го скликання прибуло 
24 депутати із 34 обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» -  8 депутатів 
із 10, від депутатської фракції «Свобода» -  4 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 4 
депутатів із 6, від партії «Батьківщина» - 2 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  2 
депутати із 4, від партії «Самопоміч» 4 депутати із 4.    

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 28-ту позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П.  зазначив, 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  Хотюка О.Б. і  Грабовецької С.С. 
            “За” –24 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за -  24  , проти - 0, утримались – 0. 

 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного.  
 
Порядок денний 28-ї позачергової сесії міської ради: 

 

1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по вул. Князя Володимира Великого в місті Чорткові (ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №5). 
2.Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 
землеустрою, оцінки земель та визначення земельних торгів на конкурентних засадах. 
3.Про внесення змін до рішення міської ради №491 від 23 грудня 2016 року «Про міський 
бюджет». 
4. Різне 



                                                               РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять восьмої  позачергової  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
 
Для доповіді (інформації) з питань порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 5 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв. 
Через кожних 3 год  -  перерва на 30 хв 
Роботу пленарного засідання   двадцять восьмої позачергової сесії Чортківської міської 
ради VII скликання завершити до 16 год.   
 
Від депутатів, обраних від політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» надійшло 
повідомлення про створення депутатської групи у складі 4-х депутатів: Міщія С.В., 
Садовської Л.М., Грабовецької С.С., Безпалька Р.П. Голова фракції Безпалько Р.П. 
Зачитав дане повідомлення депутат Безпалько Р.П. 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1. Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по вул. Князя Володимира Великого в місті Чорткові (ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №5). 

 
СЛУХАЛИ: Міського голову Шматько В.П, який сказав, що проект рішення 
розглянуто на  засіданні профільної комісії.   Наголосив на необхідності прийняття даного 
рішення. Запропонував підтримати проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”- 25  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  780  додається. 
 
 2.Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 
землеустрою, оцінки земель та визначення земельних торгів на конкурентних засадах. 
 
СЛУХАЛИ: Міський голова Шматько В.П., який сказав, що проект рішення розглянуто 
на  засіданні профільної комісії.  Запитав, чи є запитання по даному питанню порядку 
денного. 
ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т.  яка підкреслила, що чинне законодавство не зобов’язує міську 
раду, як орган місцевого самоврядування проводити конкурс на визначення виконавців 
робіт із землеустрою та  оцінки земель,  але таку процедуру було проведено за  задля 
прозорості роботи  міської ради. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував підтримати даний проект рішення. 
За проект рішення голосували: “за”-24  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №781  додається 
 
3.Про внесення змін до рішення міської ради №491 від 23 грудня 2016 року «Про міський 
бюджет». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який наголосив на суті пропонованих змін, 
пояснив що цим проектом рішення, кошти з однієї програми буде перенесено на 
фінансування  програми  Безпечне місто. А на черговій сесії дані кошти буде повернуто 
назад. Дане питання розглянуто на  засіданні профільної комісії.  Запропонував 
підтримати проект рішення. 



За проект рішення голосували: “за”-25  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 782 додається 
 
Різне. Шматько В.П., Дубина Г.І., Безпалько Р.П,  Гаврисьо В.В., Вінницький А.Є., Дідюк 
Г.Т. , Лесейко З.В 
 
          Міський голова зазначив, що питання , які виносились на розгляд  28-ї позачергової 
сесії вичерпано.  Запропонував  28-у позачергову сесію вважати закритою.( Звучить гімн 
України.) 

 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


