
     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
двадцятої  позачергової  сесії Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від  15  березня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 14-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –20  депутатів 
 
  

Відсутні:  Аксенчук І.Б.,  Будинкевич С.М., Бевз М.І.,  Демкович Л.І., Джурбій П.Д., 
Дубова Н.Ю., Кресінський В.О.,  Крикніцький І.Я.,  Кривий Ю.М., Лесейко З.В., 
Маньовський А.З., Скалій А.І.,  Федорейко О.А., Хотюк О. Б.,  

   Головуючий на сесії : секретар міської ради  Дзиндра Я.П. 

                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На 20-ту позачергову сесію 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей»  6 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» 5 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 1 депутат із 6, від партії 
«Батьківщина» 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» -  2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 20-ої позачергової сесії розпочати.  

 Секретар міської ради оголосив двадцяту  позачергову сесію Чортківської міської ради 
VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Секретар міської ради Дзиндра Я.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   Грабовецьку С.С. та   Федорейка В.А. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 20, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Секретар міської ради Дзиндра Я.П.  зазначив, що на розгляд сесії винесено  одне 
питання. Порядок денний Вам розданий .Запропонував прийняти  порядок  денний за 
основу. 
 Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
Секретар міської ради  запитав, чи є пропозиції до порядку денного, якщо не має,  то 
прошу прийняти порядок денний в цілому 
Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
 



 Порядок денний  
 
1.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до  Президента України, Прем’єр – 
міністра України, Голови Верховної Ради України про  засудження  силового розгону 13 
березня 2017 року Редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади 
блокади торгівлі з окупованими територіями. 
                                
  
                                                          РЕГЛАМЕНТ 
     роботи двадцятої 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    двадцятої  позачергової сесії Чортківської міської ради VII 
скликання завершити до 15 год.   
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
 
1.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до  Президента України, Прем’єр – 
міністра України, Голови Верховної Ради України про  засудження  силового розгону 13 
березня 2017 року Редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади 
блокади торгівлі з окупованими територіями. 

 
СЛУХАЛИ:  секретаря міської ради Дзиндру Я.П., який зазначив , що на адресу міської 
ради надійшов лист звернення від активних громадян міста з проханням скликати 
позачергову сесію  і прийняти  відповідне звернення. Наголосив, що текст звернення 
узгоджено з керівниками фракцій та депутатських груп.  Зачитав текст звернення до 
Президента України, Прем’єр – міністра України, Голови Верховної Ради України про  
засудження  силового розгону 13 березня 2017 року Редуту №3 імені добровольців 16 
батальйону 58 мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окупованими територіями, а 
також  ознайомив з проектом рішення. 
Запитав, чи є запитання. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 563 додається 
 
Секретар міської ради Дзиндра  Я.П. ознайомив депутатів міської ради з   листом  
мешканців вул.  Хмельницького,27 м. Чорткова  Кінницьких від 10.03..2017р., з листами  
Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування  та Комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної 
Ради України відповідно  від 28.12.2016 року та 19.01.2017 року,  листом ПАТ                    
« Укрзалізниця» від 02.02.2017 року, 
 
Питання , які виносились на розгляд 20-ї  позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 20-ту 
позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

 Секретар міської ради                                                                                        Я.П. Дзиндра 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


