
     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
дев’ятнадцятої  позачергової  сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від  02   березня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 16-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 25 депутатів 
 
  

Відсутні: Бевз М.І., Гевко Є.В., Кресінський В.О.,  Крикніцький І.Я., Скалій А.І. 
Наконечний В.І.,Просинюк А.В., Седова Н.Б., Хотюк О. Б.,  

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На 19-ту позачергову сесію 7-го скликання прибуло 25 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 9 депутатів із 10, від депутатської фракції 
«Свобода» 6 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 4 депутати із 6, від партії 
«Батьківщина» 1 депутат із 3, від «Радикальної партії» -  2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 19-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив девятнадцяту 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  Будинкевича С.М.. та  Джурбій П.Д. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 23, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на розгляд сесії винесено  два питання. 
Порядок денний Вам розданий .Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  
порядок  денний за основу. 
 Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного, якщо не має,  то прошу 
прийняти порядок денний в цілому 
Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  



1.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та передачу Комунальному 
підприємству «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства» Чортківської міської ради  в постійне користування земельної ділянки 
площею  6,8744  га 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) по вул. Гранична,88 в м. 
Чорткові. 
 2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік».  
 
 
 
                                                     РЕГЛАМЕНТ 
     роботи дев’ятнадцятої 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    девятнадцятої  позачергової сесії Чортківської міської ради 
VII скликання завершити до 18 год.   
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
 
1.Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та передачу Комунальному 
підприємству «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства» Чортківської міської ради  в постійне користування земельної ділянки 
площею  6,8744  га 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) по вул. Гранична,88 в м. 
Чорткові. 

 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П.,який наголосив, що дане питання погоджено 
на засіданні  комісії з питань містобудування, земельних відносин екології та сталого 
розвитку. Запитав, чи є запитання. 
Без обговорення 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 561 додається 
2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.,який зазначив, що даний проект рішення 
погоджений на засіданні  комісії з питань   бюджету, фінансів, цін та комунального майна. 
Наголосив, що приймаємо рішення про переміщення асигнувань  в межах головних 
розпорядників та одержувачів коштів. 
ВИСТУПИЛИ:Кривий Ю.М., який запитав чи виділено ДНЗ №3 кошти за призове місце 
в конкурсі «Різдвяна зірка»? 
Гаврисьо В.В., яка запитала  про виділення коштів на ремонт ДНЗ №7, зокрема заміна 
умивальників. 



Шматько В.П., зазначив, що в цьому році передбачено виділити кошти в сумі  більше 400 
тис.грн на заміну вікон. 
Вінницький А.Є., який запитав  коли буде проведено ремонт вулиці Надрічної та  скільки 
поверхів матиме будівля на території колишнього ливарного заводу. 
Шматько В.П., який сказав, що поверхів буде сім,  а  разом з гаражами - вісім. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 562 додається 
 
Різне. Лесейко З.В. – про проведення благоустрою в місті. 
Кривий Ю.М. про стан дороги  по вул. Бердо 
Зазуляк А.І., про встановлення кіоску по вул.  С.Бандери. 
Дубина Г.І. про стан дороги  по вул. Л. Українки. 
Дідюк Г.Т. про освітлення вулиць Київської та Броварової. 
Джурбій П.Д про виділення матеріальної допомоги на лікування Хотюку О.Б  в сумі 10 
тис.грн 
Шматько В.П. про проведення благоустрою із залученням депутатів, а також про надання 
матеріальної допомоги  на лікування     Крикніцькому І. в сумі 10 тис.грн 
Махомет О.Л. про прибирання   цвинтарів.      
Дубова Н.Ю. про влаштування місць для розміщення оголошень. 
 
Питання , які виносились на розгляд 19-ї  позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 19-ту 
позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                           Володимир   ШМАТЬКО                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


