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     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
вісімнадцятої  сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

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

Відсутні: Аксенчук І.Б., Бевз М.І., Гевко Є.В., Крикніцький І.Я. 

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

На 18-ту сесію 7-го скликання прибуло 30 депутатів із 34 обраних, зокрема від  
депутатської фракції «Сила людей» 10 депутатів із 10, від депутатської фракції «Свобода» 
6 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 6 депутатів із 6, від партії «Батьківщина» 2 
депутати із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії «Самопоміч» 3 депутати 
із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 18-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив вісімнадцяту сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на сесії присутні депутати обласної ради 
Білик Л.С. та Богуш А.П. 
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  Великоборець Н.І. та  Дідюк Г.Т. 
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  всі питання  порядку денного  роботи сесії  
розглянуто профільними комісіями, а також порядок денний  та регламент роботи  сесії 
розглянуто та погоджено   на погоджувальній раді  за участю керівників фракцій, груп та 
голів постійних депутатських комісій. 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 і запропонував  внести в 
порядок денний  питання :  
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1.Про розгляд листа управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Чортківської 
міської ради до голови Чортківської райдержадміністрації щодо забезпечення вивільнення 
приміщень міської ради 
  Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Депутат Міщій С.В. запропонував внести в порядок денний питання 
«Про звернення депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Прем’єр - 
міністра України, Голови Верховної РОади України щодо невідкладного прийняття 
законопроекту №3593-д від 19.07.2016 « Про  тимчасово окуповану територію України» 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
За прийняття порядку денного із змінами та регламенту  роботи 18-ї сесії міської ради 
сьомого скликання в ц і л о м у, депутати проголосували: 
за - 29, проти - 0, утримались – 0, не голосували - 0. 
 
          Порядок денний 18 сесії міської ради 
1. Інформація  щодо  стану злочинності та стану громадського порядку в  м. Чорткові. 
  Інформує: керівник місцевої прокуратури 
2.Про хід виконання міської Програми подолання дитячої безпритульності  та 
бездоглядності на 2016 – 2018 роки. 
 Інформує: начальник служби  у справах дітей  Дацюк В.С.                 
3.Про   хід  виконання  міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на  
2015-2017 роки  
Інформує: директор Центру соціальних служб Пліщук Р.П. 
4.Про  виконання  Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Чорткові  на 2016 рік. 
Інформує: начальник управління соціального захисту населення,сімї та праці Грицик І.М. 
5.Про хід виконання міської Програми розвитку паліативної та хоспісної  допомоги в м. 
Чортків на 2016-2018 роки 
Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Новосядла О.Ю. 
6.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Тернопільською обласною 
радою про передачу видатків на співфінансування комунального закладу Тернопільської 
обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф». 
 Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
7.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
8.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
9.Про утворення  відділу архітектурно-будівельного  контролю Чортківської міської ради. 
 Інформує: в.о. начальника відділу містобудування, архітектури  Глущук У.І. 
10.Про внесення змін  до рішення  міської ради № 122 від 19 лютого 2016 року “Про 
затвердження структури і чисельності апарату міської ради та виконавчих органів міської 
ради”       Інформує: начальник відділу державної реєстрації Кельба Г.М. 
11. Про затвердження структури і чисельності апарату міської ради та виконавчих органів 
міської ради.   Інформує : начальник організаційно – кадрового відділу Романів Н.С. 
12.Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів на 2017 рік. 
 Інформує: начальник відділу молоді та спорту Нагірний В.С. 
13.Про звільнення  керуючого справами виконавчого комітету міської ради Богути В.В. 
Інформує : начальник організаційно – кадрового відділу Романів Н.С. 
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14.Про  внесення змін  до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №  450  «Про 
затвердження міської Програми «Громадський бюджет міста Чортків на 2017 -   
2021роки» та Положення про громадський бюджет міста Чортків. 
Інформує: начальник відділу муніципального розвитку Демкович Ю.І. 
15.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 455 “Про 
затвердження Програми  сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на 
території  міста Чорткова на 2017-2021 роки” 
Інформує: зав. сектором   з питань надзвичайних ситуацій Фик В.Р.   
16.Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».    Інформує: начальник відділу культури Ващишин Н.Б. 
17.Про затвердження Статуту Чортківської  гімназії  імені  Маркіяна  Шашкевича 
Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції зі змінами. 
Інформує юрист управління освіти,молоді та спорту   Беренда А.П. 
18.Про  затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та 
дітей соціально незахищених категорій м . Чорткова на 2017 рік в новій редакції 
19.Про внесення змін до рішення міської ради від 20 січня 2015 року № 6 «Про 
затвердження місцевих (регіональних) Програм на 2015 рік» 
Інформує: директор Центру соціальних служб Пліщук Р.П. 
20.Про затвердження  Переліку об’єктів комунальної власності територіальної  громади 
м.Чорткова, які підлягають приватизації у 2017 році. 
  Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
21.Про затвердження  способу продажу об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м.Чорткова, які підлягають приватизації у 2017 році  
 Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
22.Про передачу на баланс Чортківського комбінату комунальних підприємств  трактора 
МТЗ-82. 
  Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
23.Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та комунальної 
власності Чортківської міської ради в новій редакції.  
  Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
24.Про передачу у власність територіальної громади міста Чорткова в особі Чортківської 
міської ради комплексу по вул.Олеся Гончара,21 в м. Чорткові. 
  Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
25.Про  затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік.  
  Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
26.Про звільнення  Олійника Петра Богдановича від сплати адміністративного збору за 
оформлення паспорта громадянина України для виїзду  за кордон.  
Інформує: начальник відділу державної реєстрації Кельба Г.М. 
27.Про затвердження Програми протидії організованій злочинності,корупції та тероризму 
на 2017 – 2021 роки 
Інформує: зав. сектором   з питань надзвичайних ситуацій Фик В.Р.   
28. Про затвердження плану роботи  Чортківської   міської  ради  на  І півріччя  2017 року. 
Інформує: секретар міської ради Дзиндра Я.П. 
29.Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету. 
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
30. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. 
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
31.Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №260 « Про місцеві 
податки і збори на 2017 рік» 
 Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М.: 
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32. Про поновлення статутного капіталу КП «Чортківське ВУВКГ» 
33.Про  надання дозволу  КП «Чортківське виробниче  управління    водопровідно – 
каналізаційного господарства» на проведення аудиту». 
Інформує:  начальник відділу ЖКГ, транспорту і зв’язку  Воціховський В.Ю. 
34. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води), (обслуговування комплексу біологічних очисних споруд), 
орієнтовною площею 6,8744 га по вул.Гранична,88 в м. Чорткові. 
35.Про надання дозволу Національному заповіднику «Замки Тернопілля» Міністерства 
культури України на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, 
орієнтовною площею 0,8040 га по вул.Замкова,1 в м.Чорткові. 
 
36.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
38.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам.  
39.Про затвердження комісійного акту Ленчишин Ірині Степанівні, Вербіцькому Ігорю 
Стефановичу, Скоромній Вікторії Ігорівні щодо непорушення межі земельної ділянки 
площею 0,1000 га по вул. Замкова,16 в м. Чорткові. 
40.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування дитячого спортивного майданчику по вул. Бердо в м.Чорткові 
(за заявою депутата Чортківської міської ради Джурбій П.Д.). 
41.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 23 в м.Чорткові, від 10.11.2006 р. (зареєстрований в Чортківському 
реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 30 січня 2007 року 
за № 040765400174), орендарем якої є СПД Гадз Петро Іванович. 
42.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Залізнична,87 
в м. Чорткові, від 12.12.2006 р. (зареєстрований в Чортківському реєстраційному відділі 
Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 12 січня 2007 року за № 040765400087), 
орендарем якої є СПД Марчиха Володимир Миронович. 
43. Про доповнення рішення міської ради від 23 грудня 2016 р. №503 «Про звільнення від 
сплати земельного податку на 2017 рік». 
44.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуального гаража по вул. Середня в м. Чорткові (за 
заявою Присяжного М.Я.). 
45.Про внесеня змін в рішення сесії міської ради від 30 березня 2016 р. № 191 “Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу безоплатно у спільну сумісну 
власність земельної ділянки Дрозду Федору Петровичу, Дрозд Оксані Андріївні, Дрозду 
Андрію Федоровичу,  Дрозду Василю Федоровичу для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею – 0,0293 
га по вул. Князя Володимира Великого, 12А/1 в м. Чорткові”  в частині зміни 
землекористувача. 
46.Про затвердження комісійного акту Шушко Олегу Володимировичу щодо 
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непорушення межі земельної ділянки площею 0,0375 га по вул. Сонячна,6/2 в м. Чорткові. 
Інформує начальник відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
47.Про затвердження Програми підтримки фінансово – господарської діяльності 
військової частини А 1915 на 2017 рік 
48.Про розгляд листа управління соціального захисту населення, сім’ї та праці 
Чортківської міської ради до голови Чортківської райдержадміністрації щодо 
забезпечення вивільнення приміщень міської ради 
49.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Прем’єр - 
міністра України, Голови Верховної РОади України щодо невідкладного прийняття 
законопроекту №3593-д від 19.07.2016 « Про  тимчасово окуповану територію України» 
50.Різне       
                                                   РЕГЛАМЕНТ 

роботи вісімнадцятої 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  вісімнадцятої сесії Чортківської міської ради VII скликання 
завершити до 18 год.   
  
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
 
 
1.Інформація  щодо  стану злочинності та стану громадського порядку в  м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: інформацію керівника місцевої прокуратури  Рекуша О.Р. та заступника 
начальника Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області  Гикавого  М.Р 
 
ВИСТУПИЛИ:  Вінницький А.Є., Гаврисьо В.В.,, Хотюк О,Ціхоцький В.Д.,  Лесейко 
З.В., Дідюк  Г.Т., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-30  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 513 додається 
 
 Міський  голова Шматько  В.П, запропонував надати слово для виступу командиру 
військової частини А 1915 Вівсяному. Вівсяний попросив включити в порядок денний 
питання про  затвердження Програми підтримки фінансово – господарської діяльності 
військової частини А 1915 на 2017 рік, а також виділити кошти з міського бюджету в сумі 
55 тис.грн для погашення заборгованості по сплаті податку за землю 
 Міський голова запропонував включити дане питання в порядок денний та прийняти 
програму підтримки 
2.Про хід виконання міської Програми подолання дитячої безпритульності  та 
бездоглядності на 2016 – 2018 роки. 
СЛУХАЛИ: інформацію начальника Служби  у справах дітей міської ради   Дацюка 
В.С.   
 Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 514  додається 
 



 6 

3. Про   хід  виконання  міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на  
2015-2017 роки. 
СЛУХАЛИ: інформацію директора Центру соціальних служб Пліщука Р.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 30  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 515 додається 
 
4.Про  виконання  Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Чорткові  на 2016 рік. 
СЛУХАЛИ: інформацію начальника управління соціального захисту населення, сімї 
та праці Грицика І.М. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 516 додається 
 
5. Про хід виконання міської Програми розвитку паліативної та хоспісної  допомоги в м. 
Чортків на 2016-2018 роки 
СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності 
Новосядли О.Ю. 
ВИСТУПИЛИ:Лесейко З.В.,Чорній С. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 517  додається 
6.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Тернопільською обласною 
радою про передачу видатків на співфінансування комунального закладу Тернопільської 
обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф». 
СЛУХАЛИ:   міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Гаврисьо В.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 518 додається 
7.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
СЛУХАЛИ: інформацію начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П.,Грабовецька С.С. 
За проект рішення голосували: “за”-30  ,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 519 додається 
 
8.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: інформацію начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Вінницький А.Є., Хотюк О. 
За проект рішення голосували: “за”-30  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 520 додається 
Виступив депутат обласної ради Білик Л.С. 
9.Про утворення  відділу архітектурно-будівельного  контролю Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ: інформацію головного спеціаліста  відділу містобудування, архітектури  
Шепету Н.О. 
ВИСТУПИЛИ: Зазуляк А.І., Джурбій П.Д., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 ,«проти» - 1, «утримались» – 6. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 521 додається 
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10.Про внесення змін  до рішення  міської ради № 122 від 19 лютого 2016 року “Про 
затвердження структури і чисельності апарату міської ради та виконавчих органів міської 
ради”        
СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу державної реєстрації Кельба Г.М. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Кривий Ю.М., Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 522 додається 
 
11.Про затвердження структури і чисельності апарату міської ради та виконавчих органів 
міської ради.    
СЛУХАЛИ: інформацію начальника організаційно – кадрового відділу Романів Н.С. 
ВИСТУПИЛИ:  Джурбій П.Д., Кривий Ю.М.,Шматько В.П., Наконечний В.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 ,«проти» - 2, «утримались» –7. . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 523 додається 
 
12.Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів на 2017 рік. 
СЛУХАЛИ: інформацію   головного спеціаліста відділу молоді та спорту Горбань І.М. 
ВИСТУПИЛИ: Хотюк О.Б., Дубина Г.І., Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 524  додається 
 
13. Про звільнення  керуючого справами виконавчого комітету міської ради Богути В.В. 
СЛУХАЛИ: інформацію   міського голови Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Богута В.В., Дубина Г.І.,Лесейко З.В., Хотюк О., Наконечний В.І., 
Ціхоцький В.І., Дідюк Г.Т., Махомет Л.О., Шматько В.П., Кривий Ю.М., Вінницький 
А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 525 додається 
 Перерив. 
14. Про  внесення змін  до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №  450  «Про 
затвердження міської Програми «Громадський бюджет міста Чортків на 2017 -   
2021роки» та Положення про громадський бюджет міста Чортків. 
СЛУХАЛИ: інформацію  начальникa відділу муніципального розвитку Демкович 
Ю.І. 
ВИСТУПИЛИ :  Дзиндра Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 526 додається 
 
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 455 “Про 
затвердження Програми  сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на 
території  міста Чорткова на 2017-2021 роки” 
СЛУХАЛИ: інформацію  зав. сектором   з питань надзвичайних ситуацій Фика В.Р.   
ВИСТУПИЛИ : Дідюк Г.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 18 ,«проти» - 6, «утримались» –3. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 527 додається 
 
16. Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».     
СЛУХАЛИ: інформацію  начальника відділу культури Ващишин Н.Б. 
За проект рішення голосували: “за”- 27  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
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ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 528 додається 
 
17. Про затвердження Статуту Чортківської  гімназії  імені  Маркіяна  Шашкевича 
Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції зі змінами. 
СЛУХАЛИ: інформацію   директора Чортківської гімназії Великоборець Н.І. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 529 додається 
 
18.Про  затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та 
дітей соціально незахищених категорій м . Чорткова на 2017 рік в новій редакції 
СЛУХАЛИ: інформацію   директора Центру соціальних служб Пліщука Р.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 530 додається 
 
19.Про внесення змін до рішення міської ради від 20 січня 2015 року № 6 «Про 
затвердження місцевих (регіональних) Програм на 2015 рік» 
СЛУХАЛИ: інформацію  директора Центру соціальних служб Пліщука Р.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 531 додається 
 
 
20.Про затвердження  Переліку об’єктів комунальної власності територіальної  громади м. 
Чорткова, які підлягають приватизації у 2017 році. 
СЛУХАЛИ: інформацію  начальника відділу економічного розвитку та 
комунального майна  Олійник Н.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 532 додається 
 
21.Про затвердження  способу продажу об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м. Чорткова, які підлягають приватизації у 2017 році  
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Дідюк Г.Т. 
За проект рішення голосували: “за”-25  ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 533 додається 
 
22.Про передачу на баланс Чортківського комбінату комунальних підприємств  трактора 
МТЗ-82. 
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 24  ,«проти» - 0, «утримались» –2 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 534 додається 
 
23.Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та комунальної 
власності Чортківської міської ради в новій редакції.  
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 535 додається 
 
24. Про передачу у власність територіальної громади міста Чорткова в особі Чортківської 
міської ради комплексу по вул. Олеся Гончара,21 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: : інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 536 додається 
 
25. Про  затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2017 рік.  
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 537 додається 
 
26.Про звільнення  Олійника Петра Богдановича від сплати адміністративного збору за 
оформлення паспорта громадянина України для виїзду  за кордон.  
СЛУХАЛИ:  начальника відділу державної реєстрації Кельби Г.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 538 додається 
 
27. Про затвердження Програми протидії організованій злочинності,корупції та тероризму 
на 2017 – 2021 роки 
СЛУХАЛИ:   зав. сектором   з питань надзвичайних ситуацій Фика В.Р.   
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 539 додається 
 
28.Про затвердження плану роботи  Чортківської   міської  ради  на  І півріччя  2017 року. 
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря  міської ради Дзиндри Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 540 додається 
 
29.Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету. 
СЛУХАЛИ: :  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 541 додається 
 
30.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. 
СЛУХАЛИ: інформацію начальника  фінансового управління Бойко Н.І.   
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –5 . 
ВИСТУПИЛИ: Дубова Н.Ю. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 542 додається 
 
31. Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №260 « Про місцеві 
податки і збори на 2017 рік» 
СЛУХАЛИ:інформацію  начальника відділу економічного розвитку та 
комунального майна  Олійник Н.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 543 додається 
 
32.Про поповнення статутного капіталу КП «Чортківське ВУВКГ» 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 544 додається 
 
33. Про  надання дозволу  КП «Чортківське виробниче  управління    водопровідно – 
каналізаційного господарства» на проведення аудиту». 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Дубина Г.І., Махомет Л.О., Джурбій П.Д. 
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За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 545 додається 
 
34.Про надання дозволу Комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 
(на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), (обслуговування 
комплексу біологічних очисних споруд), орієнтовною площею 6,8744 га по вул.Гранична,88 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 546 додається 
 
35.Про надання дозволу Національному заповіднику «Замки Тернопілля» Міністерства культури 
України на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, орієнтовною площею 
0,8040 га по вул. Замкова,1 в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 547 додається 
 
36.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 548 додається 
 
37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам безоплатно у власність 
земельних ділянок.  
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 549 додається 
 
38.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх у 
власність громадянам.  
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 550 додається 
 
39.Про затвердження комісійного акту Ленчишин Ірині Степанівні, Вербіцькому Ігорю 
Стефановичу, Скоромній Вікторії Ігорівні щодо непорушення межі земельної ділянки площею 
0,1000 га по вул. Замкова,16 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 551 додається 
 
40.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування дитячого спортивного майданчику по вул. Бердо в м. Чорткові 
(за заявою депутата Чортківської міської ради Джурбій П.Д.). 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 ВИСТУПИЛИ:  Пушкар П.І., Джурбій П.Д., Хотюк О., Махомет Л.О., Губяк 
Р.Т.,Лесейко З.В., Ціхоцький В.Д. 
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За проект рішення голосували: “за”-18  ,«проти» - 0, «утримались» –8 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 552 додається 
 
41.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 23 в м. Чорткові, від 10.11.2006 р. (зареєстрований в Чортківському 
реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 30 січня 2007 року за 
№ 040765400174), орендарем якої є СПД Гадз Петро Іванович. 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Махомет Л.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 553 додається 
 
42.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Залізнична,87 
в м. Чорткові, від 12.12.2006 р. (зареєстрований в Чортківському реєстраційному відділі 
Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 12 січня 2007 року за № 040765400087), 
орендарем якої є СПД Марчиха Володимир Миронович. 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 1, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 554 додається 
 
43.Про доповнення рішення міської ради від 23 грудня 2016 р. № 503 «Про звільнення від 
сплати земельного податку на 2017 рік». 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 555 додається 
 
44.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуального гаража по вул. Середня в м. Чорткові (за 
заявою Присяжного М.Я.). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» –26 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 
 
45.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 30 березня 2016 р. № 191 “Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу безоплатно у спільну сумісну 
власність земельної ділянки Дрозду Федору Петровичу, Дрозд Оксані Андріївні, Дрозду 
Андрію Федоровичу,  Дрозду Василю Федоровичу для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею – 0,0293 
га по вул. Князя Володимира Великого, 12А/1 в м. Чорткові”  в частині зміни 
землекористувача. 
СЛУХАЛИ: інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”- 26 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення  № 556 додається 
 
46.Про затвердження комісійного акту Шушко Олегу Володимировичу щодо не 
порушення межі земельної ділянки площею 0,0375 га по вул. Сонячна,6/2 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 557  додається 
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47.Про затвердження Програми підтримки фінансово – господарської діяльності 
військової частини А 1915 на 2017 рік 
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 558  додається 
 
48.Про розгляд листа управління соціального захисту населення, сім’ї та праці 
Чортківської міської ради до голови Чортківської райдержадміністрації щодо 
забезпечення вивільнення приміщень міської ради 
СЛУХАЛИ:  інформацію  міського голови Шматька В.П. 
Голосували: за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 559 додається 
 
 49.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Прем’єр - 
міністра України, Голови Верховної РОади України щодо невідкладного прийняття 
законопроекту №3593-д від 19.07.2016 « Про  тимчасово окуповану територію України» 
СЛУХАЛИ:   депутата міської ради Міщія С.В. 
Голосували: за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 560  додається 
50.Різне Шматько В.П., Лесейко З.В., Дідюк Г.Т., Хотюк О.Б. 
Питання , які виносились на розгляд 18-ї сесії вичерпано. Дозвольте 18-ту сесію вважати  
закритою. 

  Звучить гімн України. 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
                                                              
 
 
 
 


