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     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 
тридцять другої  позачергової  сесії  Чортківської міської ради 

сьомого скликання 

 

                                                                                          від  28 листопада 2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 16-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 20 депутатів 
 
  

Відсутні:  Аксенчук І.Б., Бевз М.І., Гаврисьо В.В.,Гевко Є.В., Дубова Н.І., Дубина 
Г.І.,Зазуляк А.І., Лесейко З.В., Маньовський А.З., Наконечний В.І.,Садовська Л.М., Скалій 
А.І., Сєдова Н.Б., Ціхоцький В.Д., 

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

                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На 32-гу позачергову сесію 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 8 депутатів із 10, від депутатської фракції 
«Свобода» 1 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 6 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 1 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  1 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 32-ої позачергової сесії розпочати.  

Секретар міської ради Дзиндра Я.П. оголосив тридцять другу позачергову сесію 
Чортківської міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
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  Буденькевича С.М.. та  Просинюк А.В. 
Голосували:“за” – 20, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
 Секретар міської ради запропонував   підтримати  проект порядку денного і прийняти 
його  за основу. 
Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є пропозиції до порядку денного і запропонував   прийняти порядок денний 
та регламент роботи  в цілому.  
 Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  
1. Про здійснення  у 2017 році  запозичення  до бюджету Чортківської міської ради. 
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2. Про  затвердження проекту рішення « Про внесення змін до рішення міської ради  від 
23  грудня 2016 року   № 491  «Про міський бюджет  на 2017рік».  
3. Різне. 
 
                                                         РЕГЛАМЕНТ 
     роботи тридцять другої  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    тридцять другої   позачергової сесії Чортківської міської 
ради VII скликання завершити до 17 год.   
 
 
Запропонував приступити до розгляду питань порядку денного 
1 Про здійснення  у 2017 році  запозичення  до бюджету Чортківської міської ради.  
СЛУХАЛИ: інформацію  начальника фінансового управління Бойко Н.І, яка сказала, 
що з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, для запровадження заходів 
енергоефективності , зокрема щодо  термомодернізації  ЗОШ №5, відповідно до 
інформації НЕФКО  про надання  кредитних ресурсів, виносимо на розгляд  сесії  проект 
рішення про здійснення запозичення до міського бюджету у 2017 році. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 867 додається 
2. Про  затвердження проекту рішення « 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, яка сказала, 
що  даний проект рішення взаємоповязаний з попереднім рішенням. Пропонується  внести 
зміни до бюджету, збільшивши  видатки спеціального фонду   на суму  8 млн. грн.  
Джерелом покриття  видатків є сума запозичення 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» –0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 868 додається 
3. Різне. 
 
Секретар міської ради  зазначив, що питання , які виносились на розгляд позачергової 
сесії  вичерпано і запропонував  32-гу позачергову сесію  вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Секретар міської ради                                                                                    Я.П. Дзиндра 
 


