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     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
сімнадцятої  позачергової  сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від  30  січня 2017 року                                       
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 28 депутатів 
 
  

Відсутні: Бевз М.І., Будинкевич С.М.,  Великоборець Н.І., Джурбій П.Д.,  Крикніцький 
І.Я., Скалій А.І. 

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На 17-ту позачергову сесію 7-го скликання прибуло 28 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 8 депутатів із 10, від депутатської фракції 
«Свобода» 7 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 5 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 17-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив сімнадцяту позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Які є 
пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Поступила пропозиція - склад 
секретаріату в кількості 2-ох осіб: депутатів  Кресінського В.О.. та  Просинюк А.В. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на розгляд сесії винесено три питання. 
Порядок денний Вам розданий .Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  
порядок  денний за основу. 
 Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного:  
 Депутат Наконечний В.І. запропонував зняти з розгляду порядку денного питання «Про 
звільнення керуючого справами виконавчого  комітету міської ради Богути В.В.» по 
причині відсутності  Богути на засіданні сесії ради. 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
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Міський голова запропонував прийняти порядок денний в цілому 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  
  1. Про внесення змін до рішення міської ради  від 06 липня 2016 року    № 261«Про 
встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб -  підприємців на 2017рік» 
  2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 449  «Про  
затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації ( 
генерального плану міста  Чортків) на 2017 рік». 
 
                                                      РЕГЛАМЕНТ 

роботи сімнадцятої 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. 
Роботу пленарного засідання  сімнадцятої  позачергової сесії Чортківської міської ради 
VII скликання завершити до 14 год.   
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
1. Про внесення змін до рішення міської ради  від 06 липня 2016 року    № 261«Про 
встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб -  підприємців на 2017рік» 
СЛУХАЛИ: інформацію  начальника відділу економічного розвиткута коммунального 
майна Олійник Н.М. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Кривий Ю.М., Тимофівй Р.М., Бойко  Н.І., Дубина І.Г., 
Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 29 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 511 додається 
2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 449  «Про  
затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації ( 
генерального плану міста  Чортків) на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Вінницький А.Є.,Кресінський В.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 29 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 512 додається 
 
Питання , які виносились на розгляд 17-ї  позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 17-ту 
позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 


