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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     тридцять першої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  10 листопада  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   33 депутати 
 
 Відсутні:  Бевз М.І. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                         Шановні депутати, запрошені! 

 На  31-ту сесію 7-го скликання прибуло 32 депутати із 34 обраних, зокрема від  
депутатської фракції «Сила людей» - 9  депутатів із 10, від депутатської фракції 
«Свобода» - 7  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 6 депутати із 6, від партії 
«Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутат із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.    
 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат Міщій С.В. запропонував включити  додатково  п.22 порядку денного  
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок» громадян  Максимишина П.І. та  Зонь Г.І. та  в 
п.23 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам» включити  громадянку Качур М.- І.Г. 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат Міщій С.В  запропонував виключити  з  порядку денного  питання № 24 «Про 
надання дозволу Мудрику Юрію Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0086 га у власність для будівництва 
індивідуального гаража по вул. Незалежності,135-А, приміщення 14 в м. Чорткові». 
Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 12. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував включити  порядок денний  питання про звернення до 
секретаря РНБО, Прем’єр-міністра України та народного депутата України Барни О.С. 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 
Голосували: за - 31, проти - 0, утримались – 0. 
До слова запросили керуючого справами Чортківської районної ради Яблонь Т.В., 
виконавчого директора ТзОВ «Гольський  світ компані» Гаврилюк  Р.Г., головного лікаря 
Чортківської ПМСД Ратушняка Я.П., представника від жителів вулиці Ягільницької 
Цимбалюка П. 
 
Порядок денний 31-ої сесії міської ради: 
1. Про  роботу   Чортківського комбінату комунальних підприємств за звітний період 2017 
року. 
Доповідає: начальник комбінату комунальних підприємств Царик В.Я. 
2. Про роботу КП «Чортківське виробниче управління  водопровідно – каналізаційного 
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господарства»  за звітний період 2017 року. 
Доповідає: начальник ВУВКГ Гордієнко В. М. 
3. Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
Доповідає:  начальник муніципальної поліції Пиптик Н.В. Не погоджено. 
4. Про хід виконання  Програми  надання  адресної грошової  допомоги громадянам  м. 
Чорткова на 2017 рік. 
5. Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №258 «Про граничні  
суми  витрат  на  придбання  автомобілів, меблів, іншого  обладнання та  устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а  також  
установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету»   
6.Про  внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 483 «Про 
затвердження Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та депутатської 
діяльності на 2017 рік» 
Доповідає: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Новосядла 
О.Ю. 
7.Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста Чорткова, які підлягають передачі в оренду у 2017-2018 роках. 
Доповідає: начальник відділу економічного розвитку та комунальної власності Олійник 
Н.М.       
8.Про внесення змін до рішення міської ради від 5 січня 2016 року № 66 « Про 
затвердження міської програми подолання дитячої безпритульності  і бездоглядності на 
2016-2018 роки». 
 Доповідає:  начальник Служби Дацюк В.С.       
9. Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Чорткові. 
10.Про внесення  змін в рішення сесії № 110  від 19 лютого 2016 року  «Про затвердження  
Положення про порядок розміщення реклами  на території міста Чорткова  та Порядку 
визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями ( для розміщення 
рекламних засобів) на  території міста Чорткова                                                                       
Доповідає: начальник відділу містобудування , архітектури та капітального будівництва  
Глущук У.І. 
11.Про внесення змін до рішення міської  ради від  23 грудня 2016 року № 464 «Про 
затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних 
маршрутах загального користування у м. Чорткові на 2017рік» 
Доповідає : начальник управління соціального захисту населення, сім’ї  та праці Грицик І.. М. 
12.Про присвоєння чергового рангу міському голові Шматьку В.П. 
Доповідає : начальник організаційно – кадрового відділу Романів Н.С. 
13. Про утримання дітей пільгових  категорій  в Чортківській ЗОШ-інтернат І-ІІІст. 
 Доповідає: начальник управління освіти, молоді та спорту Поліщук Л.М. 
14. Про створення комунальної установи «Агенція розвитку Чорткова» 
15. Про внесення змін до  Статуту комунального підприємства «Чортків дім». 
Доповідає:   начальник юридичного відділу  Ніяскіна – Коробій А.С. 
16.Про затвердження  проекту рішення  «Про здійснення  у 2017 році  запозичення  до 
бюджету Чортківської міської ради». 
17.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
18. Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за 9  місяців 2017 року. 
19.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
  Доповідає : начальник  фінансового управління Бойко Н.І. 
20.Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно – будівельного контролю 
Чортківської міської ради в новій редакції . 
 Доповідає: начальник ДАБК  Юрків В. П. 
21.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
23.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
24.Про надання дозволу Мацейківу Тарасу Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0716 га у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. 16 Липня в м. Чорткові. 
25.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території Єврейського кладовища як території історико-культурного 
призначення по вул. Дмитра Пігути, 31Б – Незалежності, 24А в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
26.Про надання дозволу Чортківській районній раді  на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1700 га в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування по вул. Тараса Шевченка,33 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
27.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0471 га у 
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
28.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для 
реконструкції, будівництва спортивного, фізкультурно-оздоровчого, відпочинкового комплексу та 
об'єктів житлової забудови по вул. Олени Теліги,24 в м. Чорткові.(за заявою Корнєвої Н.О.). 
29.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва критого ринку по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові. 
30.Про затвердження комісійного акту Василишин Любові Євгенівні щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0782 га по вул. Петра Дорошенка,3 в м. Чорткові. 
31.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Білецька, 2-В в м. 
Чорткові від 15.09.2016р. (зареєстрований 18.11.2016 р. за № 17589481, згідно Витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно ), орендарем якої є ТОВ «ГК  Енергоперспектива». 
32.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 53-В в м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному 
відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 
040665400019), орендарем якої є Царук Ірина Аркадіївна. 
33.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 53-А в 
м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному відділі Тернопільської 
регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 040665400020), орендарем якої є Царук 
Марія Костянтинівна. 
34.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 53-Б в 
м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному відділі Тернопільської 
регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 040665400021), орендарем якої є Криж 
Наталія Аркадіївна. 
35.Про надання дозволу ПАТ «Укртелеком» на укладення договору оренди земельної 
ділянки площею 0,2789 га  по вул. Степана Бандери,38 в м. Чорткові. 
36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,3006 га в оренду Тернопільській філії ПАТ «Укртелеком» для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (обслуговування майнового комплексу) по 
вул.Копичинецька,57 в м. Чорткові. 
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Губ’як 
Р.Т. 
37.Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради  до  Прем’єра- міністра України та  
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Голови Верховної Ради України щодо перегляду проекту Закону України «Про  Державний 
бюджет  України на 2018 рік». 
38.Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради  до  Президента України, Голови 
Верховної Ради України та  Голові комітету  з питань правової політики та правосуддя  Р. 
Князевичу  про невідкладне  прийняття законопроекту про антикорупційні суди 
39. Про звернення до секретаря РНБО, Прем’єр-міністра України та народного депутата України 
Барни О.С. 
40.Про затвердження  технічної документації щодо встановлення  ( відновлення) меж 
земельної  ділянки в натурі ( на місцевості) та  передачу  комунальному підприємству 
«Парковий культурно – спортивний  комплекс» Чортківської міської ради  в постійне  
користування  земельну ділянку площею 5,6630 га  для будівництва і обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту по вул.. Богдана Хмельницького,79  в м. Чорткові. 
41. Різне. 

                                                                      РЕГЛАМЕНТ 
 

роботи   тридцять першої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання 
 
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 засідання 31-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 16.00 год. 
 
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1.Про  роботу   Чортківського комбінату комунальних підприємств за звітний період 2017 
року. 
СЛУХАЛИ: начальника Чортківського ККП Царика В.Я 
ВИСТУПИЛИ : Хотюк О.Б., Безпалько Р.П., Джурбій П.Д, Дідюк Г.Т., Лесейко З.В., 
Скалій О.О, Вінницький А.Є, Садовська Л.М., Дубина Г.І., Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 32, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 835 додається 
2. Про роботу КП «Чортківське виробниче управління  водопровідно – каналізаційного 
господарства»  за звітний період 2017 року. 
СЛУХАЛИ: начальника  Чортківського ВУВКГ Гордієнка В. М. 
ВИСТУПИЛИ : Дідюк Г.Т., Дубина Г.І., Джурбій П.Д.,Безпалько Р.П., Лесейко З.В. ,  
Хот юк О.Б., Зозуляк А.І.,Царик В.Я., Наконечний В.І., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 33 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 836  додається 
 
3. Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ:  начальника юридичного відділу Ніяскіну– Коробій А.С 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В.,Кривий Ю.М.,Маньовський А.З.,Шматько  В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-  15 ,«проти» - 1, «утримались» – 14. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
4. Про хід виконання  Програми  надання  адресної грошової  допомоги громадянам  м. 
Чорткова на 2017 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-32, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 837 додається. 
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5. Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №258 «Про граничні  
суми  витрат  на  придбання  автомобілів, меблів, іншого  обладнання та  устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а  також  
установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету»   
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-32  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 838 додається. 

       
6.Про  внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 483 «Про 
затвердження Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та депутатської 
діяльності на 2017 рік» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 32 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 839 додається 
 
7.Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста Чорткова, які підлягають передачі в оренду у 2017-2018 роках. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 32 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 840 додається 
 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 5 січня 2016 року № 66 « Про 
затвердження міської програми подолання дитячої безпритульності  і бездоглядності на 
2016-2018 роки». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 32 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 841 додається 
 
9.Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу містобудування, архітектури та капітального 
будівництва Глущук У.І 
ВИСТУПИЛИ : Кривий  Ю.М, Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 842 додається 
 
10. Про внесення  змін в рішення сесії № 110  від 19 лютого 2016 року  «Про затвердження  
Положення про порядок розміщення реклами  на території міста Чорткова  та Порядку 
визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями ( для розміщення 
рекламних засобів) на  території міста Чорткова                                                                       
СЛУХАЛИ: начальника відділу містобудування, архітектури та капітального 
будівництва Глущук У.І 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 843 додається 
 
11.Про внесення змін до рішення міської  ради від  23 грудня 2016 року № 464 «Про 
затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних 
маршрутах загального користування у м. Чорткові на 2017рік» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 32 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 844 додається 
 
12.Про присвоєння чергового рангу міському голові Шматьку В.П. 
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СЛУХАЛИ: начальника відділу обліку та звітності  міської ради Новосядлу О.Ю 
За проект рішення голосували: “за”- 25 , «проти» - 0, «утримались» – 0. Шматько В.П. 
участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 845 додається 
 
13. Про утримання дітей пільгових  категорій  в Чортківській ЗОШ-інтернат І-ІІІст. 
 СЛУХАЛИ : начальника  управління освіти, молоді та спорту Поліщук Л.М 
ВИСТУПИЛИ:Грабовецька С.С., Лесейко З.В., Гаврисьо В.В., Дубині Г.І., 
Вінницький А.Є, Шматько  В.П., Безпалько Р.П. 
Участь в роботі сесії приймає депутат міської ради Буденькевич С.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 34, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 846 додається 
 
14. Про створення комунальної установи «Агенція розвитку Чорткова» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який  сказав, що пропонується створення 
агенції розвитку  з 01.01.2018року, штатна чисельність планується 4 чол. 
ВИСТУПИЛИ: Кривий Ю.М., Шматько В.П.  
За  рішення,  про  зняття  з порядку денного - голосували: “за”- 34  ,«проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
15. Про внесення змін до  Статуту комунального підприємства «Чортків дім». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 34, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 847 додається 
 
16.Про затвердження  проекту рішення  «Про здійснення  у 2017 році  запозичення  до 
бюджету Чортківської міської ради». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 33, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 848 додається 
 
17. 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”- 33  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 849 додається 
 
18. Про затвердження звіту про  виконання бюджету міста за 9  місяців 2017 року. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 33  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 850 додається 
 
19.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
ВИСТУПИЛИ : Кривий Ю.М 
За проект рішення голосували: “за”- 33  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 851 додається 
 
20.Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно – будівельного контролю 
Чортківської міської ради в новій редакції . 
СЛУХАЛИ:   начальника  ДАБК  Юрківа В. П 
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За проект рішення голосували: “за”- 33  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 852 додається 
Міський  голова Шматька В.П запропонував перенести  розглянути питання №32. порядку 
денного «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Білецька, 2-В в м. 
Чорткові від 15.09.2016р. (зареєстрований 18.11.2016 р. за № 17589481, згідно Витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно ), орендарем якої є ТОВ «ГК  Енергоперспектива» на 21. 
Голосували: “за”- 33  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
 
21.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Білецька, 2-В в м. 
Чорткові від 15.09.2016р. (зареєстрований 18.11.2016 р. за № 17589481, згідно Витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно ), орендарем якої є ТОВ «ГК  Енергоперспектива» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23  ,«проти» - 7, «утримались» – 4. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  859 додається 
Оголошено перерву на  30 хв. 
 
22.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”-24,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 853 додається 
 
23.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 
За проект рішення голосували: “за”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 854 додається 
 
24.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 855 додається 
 
25.Про надання дозволу Мацейківу Тарасу Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0716 га у власність для 
будівництва та 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”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 856 додається 
 
26.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території Єврейського кладовища як території історико-культурного 
призначення по вул. Дмитра Пігути, 31Б – Незалежності, 24А в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.    
ВИСТУПИЛИ: Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 1,«проти» - 4, «утримались» – 22. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
27.Про надання дозволу Чортківській районній раді  на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1700 га в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування по вул. Тараса Шевченка,33 в м. Чорткові 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
ВИСТУПИЛИ: Хотюк О.Б., Безпалько Р.П., Шматько В.П., Яблонь Т.В.,Дубова 
Н.Ю., Джурбій П,Д., Міщій С.В. 
За проект рішення голосували: “за”-9,«проти» - 6, «утримались» – 16. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
28.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0471 га у 
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П,. 
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т.,  
За проект рішення голосували: “за”- 17,«проти» - 3, «утримались» – 9. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
29.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для 
реконструкції, будівництва спортивного, фізкультурно-оздоровчого, відпочинкового комплексу та 
об'єктів житлової забудови по вул. Олени Теліги,24  в м. Чорткові.(за заявою Корнєвої Н.О.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П,.    
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В., Шматько  В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 28,«проти» - 0 «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    №  857 додається 
 
30.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва критого ринку по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П  
ВИСТУПИЛИ : Глущук У.І., Джурбій П.Д 
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» - 0 «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення    №  858 додається 
 
31.Про затвердження комісійного акту Василишин Любові Євгенівні щодо непорушення 
межі земельної ділянки площею 0,0782 га по вул. Петра Дорошенка,3 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» - 0 «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення    №  862 додається 
 
32.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери, 53-В в м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному 
відділі Тернопільської регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 
040665400019), орендарем якої є Царук Ірина Аркадіївна. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П 
ВИСТУПИЛИ :Безпалько  Р.П., Зозуляк А.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 5,«проти» - 4, «утримались» – 16. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято  
 
33.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 53-А в 
м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному відділі Тернопільської 
регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 040665400020), орендарем якої є Царук 
Марія Костянтинівна. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П.,  
За проект рішення голосували: “за”- 5,«проти» - 3, «утримались» – 17. 
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ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято  
 
34.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 53-Б в 
м. Чорткові від 03.10.2005 р. (зареєстрований в Чортківському районному відділі Тернопільської 
регіональної філії центру ДЗК 15 травня 2006 року за № 040665400021), орендарем якої є Криж 
Наталія Аркадіївна. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 6,«проти» - 3, «утримались» – 14. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято  
 
35.Про надання дозволу ПАТ «Укртелеком» на укладення договору оренди земельної 
ділянки площею 0,2789 га  по вул. Степана Бандери,38 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 860  
 
36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,3006 га в оренду Тернопільській філії ПАТ «Укртелеком» для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (обслуговування майнового комплексу) по 
вул.Копичинецька,57 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П. 
ВИСТУПИЛИ: Садовські Л.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 861  
 
37.Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради  до  Прем’єра- міністра України та  
Голови Верховної Ради України щодо перегляду проекту Закону України «Про  Державний 
бюджет  України на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 863  
 
38.Про   звернення   депутатів  Чортківської   міської ради  до  Президента України, Голови 
Верховної Ради України та  Голові комітету  з питань правової політики та правосуддя  Р. 
Князевичу  про невідкладне  прийняття законопроекту про антикорупційні суди 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П 
За проект рішення голосували: “за”- 20,«проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 864  
 
39. Про звернення до секретаря РНБО, Прем’єр-міністра України та народного депутата України 
Барни О.С. 
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Дзиндру Я.П.,  
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 865  
 Запропонував повернутися до  порядку денного і внести на розгляд сесії питання « Про 
затвердження  технічної документації щодо встановлення  ( відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі ( на місцевості) та  передачу  комунальному підприємству «Парковий 
культурно – спортивний  комплекс» Чортківської міської ради  в постійне  користування  
земельну ділянку площею 5,6630 га  для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту по вул.. Богдана Хмельницького,79  в м. Чорткові. 
Голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0 
 
40 Про затвердження  технічної документації щодо встановлення  ( відновлення) меж 
земельної  ділянки в натурі ( на місцевості) та  передачу  комунальному підприємству 
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«Парковий культурно – спортивний  комплекс» Чортківської міської ради  в постійне  
користування  земельну ділянку площею 5,6630 га  для будівництва і обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту по вул.. Богдана Хмельницького,79  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 20,«проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення    № 866 
41. Різне. Зозуляк А.І., Садовські Л.М., Аксенчук І.Б.,Кривий Ю.М., Лесейко З.В., 
Макотерський  Ю.Ф. 
 
Питання, які виносились на розгляд  31-ї сесії вичерпано. Запропонував  закрити 31-шу 
сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                              Володимир   ШМАТЬКО                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


