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     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

           двадцять першої сесії  Чортківської міської ради сьомого 
скликання 

                                                                             від 6 квітня 2017 року                                       
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 27 депутатів 
 
 Відсутні:  Безпалько Р.П., Бевз М.І.,  Зазуляк А.І., Крикніцький І.Я., Наконечний В.І., 
Скалій А.І., Просинюк А.В. ( до розгляду 48 питання) 

   Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

На 21-шу сесію 7-го скликання прибуло 27 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» - 6 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» - 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 1 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» - 2 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 21-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 21-шу сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. зазначив, що на сесії присутнй депутат обласної ради  
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  Скалій О.О. та  Дубова Н.Ю.. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.            “За” – 26, «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 - 26, проти - 0, утримались – 0. 
 Міський голова запитав, чи є пропозиції до порядку денного і запропонував  внести в 
порядок денний наступні  питання :  
1.Про внесення змін до рішення міської ради  від 06 вересня 2016року № 292 «Про 
затвердження  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) у м. Чорткові на 2016-2020 роки 
Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
 
2.Про внесення змін до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель міста 
Чорткова  
Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
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3.Про внесення змін до рішення міської ради від 02.07.2015 року № 152 «Про  надання 
дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території по вул. 
Дениса Січинського в м. Чорткові» в частині зміни площі території» 
Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
 
За прийняття порядку денного із змінами та регламенту  роботи 21-ї сесії міської ради 
сьомого скликання в ц і л о м у, депутати проголосували: 
за - 27, проти - 0, утримались – 0, не голосували - 0. 
 
Порядок денний 21 сесії міської ради: 
 
 1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 
2016 рік. 
 2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 
2017 рік. 
 3.Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг на території міста Чорткова. 
4.Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» на 2017 рік. 
Інформує:  начальник відділу економічного розвитку Олійник Н.М. 
5.Про внесення змін до рішення міської ради від 13 листопада 2015 року №15 «Про 
затвердження  Положення  про  постійні депутатські комісії Чортківської міської ради VII 
скликання» 
 6.Про внесення  змін  до рішення міської ради   13  листопада  2015 року  № 16 «Про 
утворення та затвердження персонального складу постійних  депутатських комісій 
Чортківської  міської ради VII скликання» 
    Інформує: секретар міської ради Дзиндра Я.П.   
7 Про затвердження Програми підтримки і розвитку діяльності  Чортківської районної 
організації Товариства Червоного Хреста «Турбота і милосердя»  на 2017 рік. 
      Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Новосядла О.Ю. 
8.Про затвердження   Програми відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово – комунальні послуги та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх 
надання для населення міста на 2017 рік 
9.Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
Чорткова на 2017 рік. 
10.Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Чортківський комбінат 
комунальних підприємств  
11.Про затвердження Положення про ритуальну службу на території Чортківської міської 
ради 
12.Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у місті Чорткові. 
Інформує:  начальник відділу ЖКГ, транспорту і зв’язку  Воціховський В.Ю. 
13. 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, туризму , національностей та релігії Ващишин 
Н.Б. 
 14.Про внесення змін в рішення  міської ради від 13 жовтня 2016 року №348“Про 
затвердження міської Програми розвитку волейболу і баскетболу на 2016-2020 роки"        
Інформує: начальник відділу молоді та спорту Нагірний В.С. 
15.Про затвердження  Програми  відновлення військового містечка № 22   в м. Чортків для  
розміщення військового підрозділу на 2017 рік 
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16. Про затвердження Програми стимулювання громадян міста Чорткова, направлених 
Чортківським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили 
України в 2017 році 
Інформує: зав. сектором   з питань надзвичайних ситуацій Фик В.Р.   
17.Про скасування рішення міської ради ІV скликання  від 10.04.2003 р. № 216 «Про 
безкоштовну передачу нежитлових приміщень по вул. Шевченка, 34 в м. Чорткові в повне 
відання Чортківському управлінню праці та соціального захисту населення» та 
розпорядження міського голови від 09.08.2002р. №258а  «Про передачу четвертого 
поверху приміщення готелю «Супутник» з балансу комбінату комунальних підприємств 
на баланс управління праці та соціального захисту населення Чортківської 
райдержадміністрації» 
Інформує: головний спеціаліст юридичного відділу Вандяк Н.П. 
18.Про надання згоди на добровільне обєднання  територіальних громад. 
 Інформує : міський голова Шматько В.П. 
19.Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Чорткові. 
20.Про внесення змін в рішення сесії від 19.02.2016р. №113 «Про затвердження 
Положення про Комісію з питань визначення пайової участі замовників будівництва у 
створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Чорткова».  
21.Про затвердження Програми розроблення  комплексної  схеми розміщення та архетипів 
тимчасових споруд    для провадження підприємницької діяльності  в місті Чорткові. 
22.Про затвердження Положення про порядок  найменування та перейменування  вулиць, 
провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території міста Чорткова. 
Інформує: в.о. начальника відділу містобудування, архітектури  Глущук У.І. 
23.Про затвердження Програми  інвестиційного клімату  в м. Чортків на 2017 -2021 роки. 
24.Про затвердження Програми проведення Днів Сталої Енергії у  місті Чорткові  у 2017 - 2020 
роках. 
25.Про затвердження  Концепції "Стратегії розвитку міста Чортків 2030" 
26.Про внесення  змін та доповнень у рішення міської ради від 05 грудня 2016 року № 
420“Про затвердження  Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Чортків до 
2030 року” 
Інформує: начальник відділу муніципального розвитку Демкович Ю.І. 
27.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. 
28.Про звільнення від сплати державного мита Чортківську установу виконання покарань 
№ 26. 
29.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою в галузі охорони здоров’я. 
30.Про надання дозволу Чортківському  міському голові на розподіл коштів в міжсесійний 
період. 
31. 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. 
32.Про підтримку звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо заборони 
будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на 
території Тернопільської області. 
33.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
35.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
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передача їх у власність громадянам. 
36.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 19.02.2016 р. № 156 «Про надання 
дозволу гр. Величенку Василю Мироновичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд орієнтовною площею 0,1000 га в межах вул. Романа Ільяшенка в м. Чорткові» в 
частині зміни площі земельної ділянки та  її адреси. 
37.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.12.2016 р. № 493 «Про надання дозволу 
Ленчишин Ірині Степанівні, Вербіцькому Ігорю Стефановичу, Скоромній Вікторії Вікторівні на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0722га по вул. Замкова в м.Чорткові» в частині зміни землекористувача. 
38.Про внесення змін в п.3 рішення сесії міської ради від 02.07.2015 р. № 149 «Про 
затвердження детального плану території обмеженої вул.Білецька в м.Чорткові та надання 
дозволу громадянам міста Чорткова на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність»» в частині зміни площі земельної ділянки та її 
адреси (за заявою Цапика О.І.). 
39.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 10.02.2017 р. № 555 «Про доповнення рішення 
міської ради від 23 грудня 2016 р. №503 «Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік» 
(за зверненням заступника прокурора області Мукана І., начальника Тернопільського ЦГМ 
Софінського С.Є.). 
40.Про звільнення від сплати орендної плати за земельну ділянку по вул.Гранична-бічна, 39Б в 
м.Чорткові та податку на нерухомість Публічного акціонерного товариства по газопостачанню 
та газифікації «Чортківгаз» (за заявою Клизуба І.З.). 
Не погоджено. 
41.Про затвердження комісійного акту ДП «Чортківське лісове господарство» щодо 
непорушення межі земельної ділянки  площею 0,6117 га по вул. Тараса Шевченка, 42 в м. 
Чорткові. 
42.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Монастирська в м. Чорткові (за заявою Середи І.В., Гусяк 
Н.Б., Максимишина В.І.). 
43.Про надання дозволу Чортківській міській раді на внесення змін до детального плану 
території по вул. Копичинецька,58 в м.Чорткові (за заявою Шмігель Д.І.). 
44.Про надання дозволу на розроблення детального плану території (зміна цільового 
призначення земельних ділянок) для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків по вул.Степана Бандери, 60Г в м.Чорткові (за заявою Кошика П.І., 
Лісоцького А.Р.). 
45.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування спортивного майданчику в межах вулиць Копичинецької та 
Лемківської в м. Чорткові. 
46.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності в м. Чорткові (за 
заявою Середи А.О.). 
47.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Незалежності, 68 Л в м.Чорткові (за заявою 
Кузь А.В.). 
48.Про надання дозволу Теслюку Василю Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0030 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності в м.Чорткові.  
Не погоджено. 
49.Про надання дозволу Богдан Лілії Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
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ділянка) по вул.16 липня в м.Чорткові. 
Не погоджено. 
50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,0000 га в 
постійне користування Дочірньому підприємству “Тернопільський облавтодор” ВАТ “Державна 
акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”” для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Заводська,2 в м. Чорткові.( за 
заявою начальника філії Мельника В.А.). 
Не погоджено. 
51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0133 га в оренду Бойко Наталії Юріївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Монастирська в м. 
Чорткові. 
52.Про затвердження проекту землеустрою, поданого ПП «Продекспорт» щодо відведення 
земельної ділянки, площею 1,6000 га для будівництва торгового центру по вул. В. 
Великого в м.Чорткові Тернопільської області згідно рішення IX сесії V скликання 
Чортківської міської ради №388 від 15.12.2006 р. «Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження розташування земельної ділянки для будівництва торгового 
центру в м.Чорткові по вул.В.Великого ПП «Продекспорт». 
Не погоджено. 
53.Про затвердження детального плану території для будівництва житлових будинків, 
господарських будівель і споруд по вул. У. Кармелюка в місті Чорткові. 
54.Про затвердження детального плану території для влаштування скверу та спортивно-
відпочинкового майданчика по вул. Надрічній  в місті Чорткові. 
55.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів та для будівництва 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків в межах вулиць Кн. В. Великого 
та  С. Бандери в місті Чорткові. 
56.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва комерційного об’єкту та об’єктів рекреаційного призначення в 
межах вулиць Кн.В. Великого та С. Бандери в місті Чорткові. 
57.Про скасування рішення сесії міської ради від 06.09.2016 р. № 330 “Про надання 
дозволу Стецюк Валентині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Молодіжна, 10 в м.Чорткові”. 
58.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, голови 
Верховної Ради України та Міністерства  соціальної політики щодо підтримки 
законопроекту № 5711. 
59. Про звернення депутатів Чортківської міської ради до  Президента України, Прем’єр- 
міністра України, Голови Верховної Ради України з приводу відміни рішення НКРЕ щодо 
встановлення абонплати за газ. 
60.Про внесення змін до рішення міської ради  від 06 вересня 2016року № 292 «Про 
затвердження  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) у м. Чорткові на 2016-2020 роки 
61.Про внесення змін до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель 
міста Чорткова  
62.Про внесення змін до рішення міської ради від 02.07.2015 року № 152 «Про  надання 
дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території по вул. 
Дениса Січинського в м. Чорткові» в частині зміни площі території» 
63  Різне. 
 

                                                  РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять першої  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
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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 першої  сесії Чортківської міської ради VII 
скликання завершити до 18 год.   
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
 
1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста за 
2016 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
 Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 565 додається 
2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 
2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 566  додається 
3.Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг на території міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ : начальника відділу економічного розвитку та комунального майна Олійник 
Н.М. 
ВИСТУПИЛИ : Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 567  додається 
4.Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» на 2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 568  додається 
5.Про внесення змін до рішення міської ради від 13 листопада 2015 року №15 «Про 
затвердження  Положення  про  постійні депутатські комісії Чортківської міської ради VII 
скликання» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 569  додається 
 6.Про внесення  змін  до рішення міської ради   13  листопада  2015 року  № 16 «Про 
утворення та затвердження персонального складу постійних  депутатських комісій 
Чортківської  міської ради VII скликання» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 570 додається 
7 Про затвердження Програми підтримки і розвитку діяльності  Чортківської районної 
організації Товариства Червоного Хреста «Турбота і милосердя»  на 2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
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ВИСТУПИЛИ: Соляник І.А., Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 571 додається 
 8.Про затвердження   Програми відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово – комунальні послуги та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх 
надання для населення міста на 2017 рік 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 572 додається 
Виступив начальник Чортківського ВУВКГ Гордієнко В. 
9.Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
Чорткова на 2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 573 додається 
10.Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Чортківський комбінат 
комунальних підприємств  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 574 додається 
11.Про затвердження Положення про ритуальну службу на території Чортківської міської 
ради 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 575 додається 
12.Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ:   начальника відділу ЖКГ, транспорту і зв’язку  Воціховського В.Ю. 
ВИСТУПИЛИ:Кривий Ю.М., Лесейко З.В., Вінницький А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 576 додається 
13.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:  начальника відділу культури, туризму, національностей та релігії Ващишин 
Н.Б. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 577 додається 
14.Про внесення змін в рішення  міської ради від 13 жовтня 2016 року №348“Про 
затвердження міської Програми розвитку волейболу і баскетболу на 2016-2020 роки"        
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 578 додається 
15.Про затвердження  Програми  відновлення військового містечка № 22   в м. Чортків для  
розміщення військового підрозділу на 2017 рік 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Хотюк О.Б. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 579 додається 
16. Про затвердження Програми стимулювання громадян міста Чорткова, направлених 
Чортківським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили 
України в 2017 році 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
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За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 580 додається 
17.Про скасування рішення міської ради ІV скликання  від 10.04.2003 р. № 216 «Про 
безкоштовну передачу нежитлових приміщень по вул. Шевченка, 34 в м. Чорткові в повне 
відання Чортківському управлінню праці та соціального захисту населення» та 
розпорядження міського голови від 09.08.2002р. №258а  «Про передачу четвертого 
поверху приміщення готелю «Супутник» з балансу комбінату комунальних підприємств 
на баланс управління праці та соціального захисту населення Чортківської 
райдержадміністрації» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 581 додається 
18.Про надання згоди на добровільне обєднання  територіальних громад. 
 СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 19 ,«проти» - 8, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 582 додається 
19.Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ: в.о. начальника відділу містобудування, архітектури  Глущук У.І. 
ВИСТУПИЛИ:Кривий Ю.М., Джурбій П.Д., Шматько В.П., Вінницький А.Є, 
Маньовський А.З. 
За проект рішення  про направлення його на доопрацювання голосували: “за”- 27 ,«проти» 
- 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято, направити його на доопрацювання. 
20.Про внесення змін в рішення сесії від 19.02.2016р. №113 «Про затвердження 
Положення про Комісію з питань визначення пайової участі замовників будівництва у 
створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Чорткова».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 583 додається 
21.Про затвердження Програми розроблення  комплексної  схеми розміщення та архетипів 
тимчасових споруд    для провадження підприємницької діяльності  в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ: в.о. начальника відділу містобудування, архітектури  Глущук У.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 584 додається 
22.Про затвердження Положення про порядок  найменування та перейменування  вулиць, 
провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: в.о. начальника відділу містобудування, архітектури  Глущук У.І. 
ВИСТУПИЛИ:Лесейко З.В., Маньовський А.З. 
 За проект рішення  про направлення його на доопрацювання голосували: “за”- 27, 
«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято, направити його на доопрацювання. 
23.Про затвердження Програми  інвестиційного клімату  в м. Чортків на 2017 -2021 роки. 
СЛУХАЛИ: начальник відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  Демкович Ю.І. 
ВИСТУПИЛИ: Кривий Ю.М., Ціхоцький В.Д.  
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 585    додається 
24.Про затвердження Програми проведення Днів Сталої Енергії у  місті Чорткові  у 2017 - 2020 
роках. 
СЛУХАЛИ: начальник відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  Демкович Ю.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 586   додається 
25.Про затвердження  Концепції "Стратегії розвитку міста Чортків 2030" 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Дзиндра І.Я., Лесейко З.В., Кривий Ю.М., Ціхоцький В.Д. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 587  додається 
26.Про внесення  змін та доповнень у рішення міської ради від 05 грудня 2016 року № 
420“Про затвердження  Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Чортків до 
2030 року” 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 588 додається 
27. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 січня 2015 року № 6 «Про 
затвердження місцевих (регіональних) Програм на 2015 рік» 
СЛУХАЛИ: директор Центру соціальних служб Пліщук Р.П. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 589  додається 
28. Про звільнення від сплати державного мита Чортківську установу виконання 
покарань № 26. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
 За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 590 додається 
29.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою в галузі охорони здоров’я. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 591 додається 
30.Про надання дозволу Чортківському  міському голові на розподіл коштів в міжсесійний 
період. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  №592  додається 
31. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 593  додається 
32.Про підтримку звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо заборони 
будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на 
території Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 594  додається 
33.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 595  додається 
34.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: міського голову Шматька В.П. 
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За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 596  додається 
35.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 597  додається 
36.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 19.02.2016 р. № 156 «Про надання 
дозволу гр. Величенку Василю Мироновичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд орієнтовною площею 0,1000 га в межах вул. Романа Ільяшенка в м. Чорткові» в 
частині зміни площі земельної ділянки та  її адреси. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 598  додається 
37.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.12.2016 р. № 493 «Про надання дозволу 
Ленчишин Ірині Степанівні, Вербіцькому Ігорю Стефановичу, Скоромній Вікторії Вікторівні на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0722га по вул. Замкова в м.Чорткові» в частині зміни землекористувача. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 599  додається 
38.Про внесення змін в п.3 рішення сесії міської ради від 02.07.2015 р. № 149 «Про 
затвердження детального плану території обмеженої вул.Білецька в м.Чорткові та надання 
дозволу громадянам міста Чорткова на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність»» в частині зміни площі земельної ділянки та її 
адреси (за заявою Цапика О.І.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 600  додається 
39.Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 10.02.2017 р. № 555 «Про доповнення рішення 
міської ради від 23 грудня 2016 р. №503 «Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік» 
(за зверненням заступника прокурора області Мукана І., начальника Тернопільського ЦГМ 
Софінського С.Є.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 601  додається 
40.Про звільнення від сплати орендної плати за земельну ділянку по вул.Гранична-бічна, 39Б в 
м.Чорткові та податку на нерухомість Публічного акціонерного товариства по газопостачанню 
та газифікації «Чортківгаз» (за заявою Клизуба І.З.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 1 ,«проти» - 0, «утримались» –26 . 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
41.Про затвердження комісійного акту ДП «Чортківське лісове господарство» щодо 
непорушення межі земельної ділянки  площею 0,6117 га по вул. Тараса Шевченка, 42 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 602  додається 
42.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Монастирська в м. Чорткові (за заявою Середи І.В., Гусяк 
Н.Б., Максимишина В.І.). 
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СЛУХАЛИ:  начальника відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т. 
ВИСТУПИЛИ:  Лесейко З.В.,  Грабовецька С.С., Махомет Л.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 18 ,«проти» - 1, «утримались» –8 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 603  додається 
43.Про надання дозволу Чортківській міській раді на внесення змін до детального плану 
території по вул. Копичинецька,58 в м.Чорткові (за заявою Шмігель Д.І.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 604 додається 
44.Про надання дозволу на розроблення детального плану території (зміна цільового 
призначення земельних ділянок) для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків по вул.Степана Бандери, 60Г в м.Чорткові (за заявою Кошика П.І., 
Лісоцького А.Р.). 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 605  додається 
45.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для облаштування спортивного майданчику в межах вулиць Копичинецької та 
Лемківської в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 606  додається 
46.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності в м. Чорткові (за 
заявою Середи А.О.). 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 607  додається 
47.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Незалежності, 68 Л в м. Чорткові (за 
заявою Кузь А.В.). 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 608  додається 
 Перерва. 
48.Про надання дозволу Теслюку Василю Петровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0030 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Незалежності в м.Чорткові.  
СЛУХАЛИ:  начальника відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”-0  ,«проти» - 0, «утримались» –21 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
49.Про надання дозволу Богдан Лілії Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул.16 липня в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ:   міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 19 ,«проти» - 0, «утримались» –2. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 609  додається 
50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,0000 га в 
постійне користування Дочірньому підприємству “Тернопільський облавтодор” ВАТ “Державна 
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акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”” для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Заводська,2 в м. Чорткові.( за 
заявою начальника філії Мельника В.А.). 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» –21. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0133 га в оренду Бойко Наталії Юріївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Монастирська в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т. 
ВИСТУПИЛИ:  Бойко Н.Ю., Кресінський В.О.,Лесейко З.В., Великоборець Н.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 610  додається 
52.Про затвердження проекту землеустрою, поданого ПП «Продекспорт» щодо відведення 
земельної ділянки, площею 1,6000 га для будівництва торгового центру по вул. В. 
Великого в м.Чорткові Тернопільської області згідно рішення IX сесії V скликання 
Чортківської міської ради №388 від 15.12.2006 р. «Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження розташування земельної ділянки для будівництва торгового 
центру в м.Чорткові по вул.В.Великого ПП «Продекспорт». 
СЛУХАЛИ:   міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» –21. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
53.Про затвердження детального плану території для будівництва житлових будинків, 
господарських будівель і споруд по вул. У. Кармелюка в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 611 
54.Про затвердження детального плану території для влаштування скверу та спортивно-
відпочинкового майданчика по вул. Надрічній  в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 612 
55.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів та для будівництва 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків в межах вулиць Кн. В. Великого 
та  С. Бандери в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 15 ,«проти» - 1, «утримались» – 5. 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
56.Про затвердження детального плану території на внесення зміни до детального плану 
території для будівництва комерційного об’єкту та об’єктів рекреаційного призначення в 
межах вулиць Кн.В. Великого та С. Бандери в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 15 ,«проти» - 1, «утримались» – 5. 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
57.Про скасування рішення сесії міської ради від 06.09.2016 р. № 330 “Про надання 
дозволу Стецюк Валентині Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Молодіжна, 10 в м.Чорткові”. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
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За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 613  додається 
58.Про звернення депутатів Чортківської міської ради до Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, голови 
Верховної Ради України та Міністерства  соціальної політики щодо підтримки 
законопроекту № 5711.  
СЛУХАЛИ:  депутата  Кривого Ю.М. 
ВИСТУПИЛИ : Федорейко  О.А. 
За проект рішення голосували: “за”- 15 ,«проти» - 3, «утримались» –2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
59. Про звернення депутатів Чортківської міської ради до  Президента України, Прем’єр- 
міністра України, Голови Верховної Ради України з приводу відміни рішення НКРЕ щодо 
встановлення абонплати за газ. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 18 ,«проти» - 1, «утримались» –1 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 614  додається 
60.Про внесення змін до рішення міської ради  від 06 вересня 2016року № 292 «Про 
затвердження  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) у м. Чорткові на 2016-2020 роки 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 615  додається 
61.Про внесення змін до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель 
міста Чорткова  
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів  та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 564 додається 
62.Про внесення змін до рішення міської ради від 02.07.2015 року № 152 «Про  надання 
дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території по вул. 
Дениса Січинського в м. Чорткові» в частині зміни площі території» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 616  додається 
63 Різне. Гевко Є.В., Вінницький А.Є., Великоборець Н.І., Лесейко З.В., Гаврисьо В.В. 

Питання , які виносились на розгляд 21-ї сесії вичерпано. Дозвольте 21-шу сесію вважати  
закритою. 

  Звучить гімн України. 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                        

 


