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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

 І пленарного засідання  тридцять  третьої сесії Чортківської міської 
ради сьомого скликання 

                                                                             від  12 грудня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   32 депутати 
 
 Відсутні:  Бевз М.І., Міщій С.В 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                               Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  33-тю сесію 7-го скликання прибуло 32 депутати із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 10 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» 3 депутати із 4.    

Надійшла пропозиція, роботу 33-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 33-ту 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. Запитав,     
щодо пропозицій  по  кількісному і персональному складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів  Скалій О.О. та  Дубову  Н.Ю. 
            “За” – 28  , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував  включити   в порядок денний   наступні питання : 
1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 490 « Про 
затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Чорткова на 
2017-2018 роки» 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0.  
2.Про  співфінансування проекту « Технічне переоснащення станції доочистки води по 
вул.. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0.  
3.Про  залучення гранту від НЕФКО для  фінансування  інвестиційного проекту « Заходи 
енергоефективності в м. Чорткові» 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0.  
4.Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування  «Асоціація 
відкритих міст». 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0.  
5.Депутат Безпалько Р.М. запропонував внести  в порядок денний питання «Про 
звернення  депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Верховної Ради 
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України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації навколо НАБУ».  
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0.  
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 
Голосували: за - 28, проти - 0, утримались – 0. 
До слова запросили  мешканця вул. Бердо  п.Доскоча. 
 
Порядок денний 31-ої сесії міської ради: 
 
1.Звіт Чортківського міського голови  за  рік  діяльності. 
Доповідає:  міський голова Шматько В.П. 
2.Звіти голів постійних депутатських комісій міської ради з питань містобудування, 
земельних відносин екології та сталого розвитку та  з  гуманітарних питань та соціального 
захисту громадян. 
Доповідають : голови постійних комісій Міщій С.В., Гаврисьо В.В. 
3.Про роботу  відділу муніципального  розвитку, інвестицій та енергоменеджменту  за 
2016-2017 роки. 
4.Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання ощадного 
енергоспоживання  бюджетними установами  м. Чортків 
5.Про внесення доповнень в рішення  міської  ради від 8 листопада 2016 року № 393 “Про 
затвердження Програми  енергоефективності  в бюджетних установах м. Чорткова на 
2017-2020 роки” 
6.Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності  в м. Чортків на 
2018-2020 роки» 
Доповідає: начальник відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  Демкович Ю.І. 
7.Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки, 
на території м.Чорткова на 2018 рік 
8.Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова будівлю 
недіючої котельні комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної 
ради «Тернопільтеплокомуненерго».  
9.Про затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік . 
10.Про звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб гр.. Бамбурак Г.М. у 2018 
році. 
Доповідає: начальник відділу економічного розвитку та комунальної власності Олійник 
Н.М.       
11.Про затвердження плану роботи Чортківської   міської  ради    на  І півріччя  2018 року 
 Доповідає: секретар міської ради Дзиндра Я.П. 
12.Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
 Доповідає: начальник юридичного відділу Ніяскіна – Коробій А.С. 
13.Про затвердження  Програми погашення заборгованості, визнаної  судовими 
рішеннями за надані пільги з послуг зв’язку та пільгового проїзду окремим категоріям 
громадян м. Чортків на 2017-2018 роки. 
14.Про затвердження  Програми  організації громадських робіт для тимчасової зайнятості 
населення на 2018-2020 рік. 
15.Про затвердження Програми  підтримки  осіб, які страждають на рідкісні захворювання 
на 2018  -2020 роки.  
16.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 2018 -2020 роки.  
17.Про затвердження  Програми  соціальної підтримки малозахищених верств населення 
«Турбота» на 2018-2020 роки. 
Доповідає : начальник управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Грицик І.  
18.Про затвердження міської програми «Милосердя» на 2018-2020 роки. 
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Доповідає: директор тер центру Фаріон Т. 
19.Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018-2020 
роки   
20.Про затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та 
дітей соціально незахищених категорій м. Чорткова на 2018 рік .   
21.Про внесення змін до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року № 530 «Про 
затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та дітей 
соціально незахищених категорій м. Чорткова на 2017 рік» 
Доповідає: начальник Центру соціальних служб для дітей, сімї та молоді ПліщукР.П. 
22.Про затвердження Програми розвитку культури  в м. Чорткові на 2018-2020 роки. 
23.Про внесення змін до рішення міської ради від 06 липня 2016 року № 264 « Про 
Програму розвитку комунального підприємства «Парковий культурно – спортивний 
комплекс»  та   Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на 
надання фінансової підтримки КП  «Парковий  культурно – спортивний комплекс»  
Доповідає:  начальник відділу культури, туризму та релігій Ващишин Н.Б. 
24.Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів. 
Доповідає:начальник відділу молоді та спорту Нагірний В.С. 
25. Про внесення  змін в рішення міської ради від  06 вересня 2016 року  № 292 « Про 
затвердження програми підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків ( 
ОСББ) у м. Чорткові на 2016-2020 роки» 
26.Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства та 
благоустрою м. Чорткова на 2018-2020 роки. 
27. Про затвердження Програми  «Картка чортківчанина  на 2018-2020 роки» 
28. Про затвердження Програми регулювання  чисельності безпритульних тварин у м. 
Чорткові на 2018-2020 роки 
29.Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки м. Чорткова на 2018-2020 роки 
30.Про затвердження Програми « Питна вода міста Чорткова на 2018-2020роки».     
Доповідає: начальник відділу ЖКГ, транспорту та зв’язку  Воціховський В.Ю. 
31.Про затвердження Програми надання шефської допомоги на відновлення військового 
містечка № 22 в м. Чорткові на 2018 рік 
32.Про затвердження Програми захисту населення і території  м. Чорткова  від  
надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру на 2018-2020 роки  
33.Про затвердження Програми стимулювання громадян м. Чорткова, направлених 
Чортківським об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження  військової 
служби за контрактом у  Збройні Сили України у 2018 році. 
Доповідає: завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
Фик В.Р. 
34.Про затвердження Програми забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної 
документації в місті Чорткові на 2018 рік. 
35.Про розгляд звернення замовника будівнитцва щодо зарахування пайового внеску в 
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова. 
Доповідає: начальник відділу містобудування , архітектури та капітального будівництва  
Глущук У.І. 
36.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 489 «Про 
затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території міста 
Чорткова на 2017 -2019 роки» 
37.Про внесення змін в рішення міської ради від 11 серпня 2017 року № 766 «Про 
звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік» 
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
38.Про затвердження  Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та 
депутатської діяльності м. Чорткова на 2018-2020 роки 
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39.Про оплату праці міського голови на 2018 рік. 
Доповідає : начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
Новосядла О.Ю. 
40. Про затвердження Програми  розвитку архівної справи Чортківської міської ради на 
2018-2020 роки. 
Доповідає: завідувач  архівним сектором  Лужинська Т.М. 
41.Про затвердження  Програми  підтримки державної політики у сфері казначейського 
обслуговування    бюджетних    коштів  у м. Чорткові  на 2018-2019 роки. 
42.Про звільнення від оплати  вартості  адміністративної послуги за оформлення паспорта 
громадянина України «Чортківську установу  виконання покарань(26)» на 2018 рік. 
43.Про затвердження угоди між Чортківською міською  та Чортківською районною 
радами на спів фінансування  Чортківської РКДЮСШ. 
44.Про затвердження угоди між Чортківською міською  та Чортківською районною 
радами на 2018 рік.          
45.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою про передачу  - приймання  коштів на виконання делегованих повноважень в галузі  
охорони здоровя на 2018 рік.          
46.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік».  
47.Про міський бюджет на 2018 рік. 
Доповідає : начальник  фінансового управління Бойко Н.І. 
48.Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах). 
49.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
50.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
51.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
52.Про надання дозволу Чортківському комбінату комунальних підприємств на складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. 
Олеся Гончара, 21 в м. Чорткові. 
53.Про надання дозволу Ткачуку Олегу Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Ягільницька  в м. Чорткові. 
Не погоджено 
54.Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0300 га в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (обслуговування 
нежитлового приміщення, складське приміщення - гаражі) по вул. Богдана 
Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
55.Про надання дозволу ПАТ «Укртелеком» на укладення  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0734 га по вул. Дениса Січинського,3 в м. Чорткові. 
56.Про надання дозволу Комунальному підприємству «Парковий культурно-спортивний 
комплекс» Чортківської міської ради на розроблення проекту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 16,0000 га в постійне користування 
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (парк імені Івана 
Франка) по вул. Тараса Шевченка в м.Чорткові. 
57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,6661 га у власність Танасіву Олегу Орестовичу для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Монастирська,2-А в м. Чорткові. 
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Не погоджено 
58.Про поновлення 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. 
59.Про поновлення 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. 
60.Про поновлення 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. 
61.Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо захисту інституту традиційної сім’ї в Україні. 
62.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 490 «Про 
затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Чорткова на 
2017-2018 роки» 
63.Про  співфінансування проекту « Технічне переоснащення станції доочистки води по 
вул.. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» 
 64.Про  залучення гранту від НЕФКО для  фінансування  інвестиційного проекту « 
Заходи енергоефективності в м. Чорткові» 
65.Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування  «Асоціація 
відкритих міст». 
 66.Про звернення  депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації навколо НАБУ. 
67.Різне. 
 

РЕГЛАМЕНТ 
роботи   тридцять третьої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання 

 
Для доповіді  з першого питання порядку денного до 20 хв. 
Для доповіді з інших питань порядку денного до 10хв 
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 33-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 17.00 год. 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
 
1.Звіт Чортківського міського голови  за  рік  діяльності. 
СЛУХАЛИ:   Міського голову Шматька В.П. про проведену роботу за  рік діяльності. 
ВИСТУПИЛИ :  Безпалько  Р.П., Дубина Г.І., Джурбій П.Д., Хотюк О.Б., Садовська 
Л.М., Дідюк Г.Т., Лесейко З.В., Вінницький А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 28, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 869 додається 
 
2.Звіти голів постійних депутатських комісій міської ради з питань містобудування, 
земельних відносин екології та сталого розвитку та  з  гуманітарних питань та соціального 
захисту громадян. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 870 додається 
3.Про роботу  відділу муніципального  розвитку, інвестицій та енергоменеджменту  за 
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2016-2017 роки. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  міської ради  Демкович Ю.І.,  
ВИСТУПИЛИ : Дубина Г.І., Лесейко З.В., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 871 додається 
 
4.Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання ощадного 
енергоспоживання  бюджетними установами  м. Чортків 
СЛУХАЛИ: начальника відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  міської ради  Демкович Ю.І 
ВИСТУПИЛИ: Дубина Н.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 872 додається 
 
5.Про внесення доповнень в рішення  міської  ради від 8 листопада 2016 року № 393 “Про 
затвердження Програми  енергоефективності  в бюджетних установах м. Чорткова на 
2017-2020 роки” 
СЛУХАЛИ: начальника відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  міської ради  Демкович Ю.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 873 додається 
 
6.Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності  в м. Чортків на 
СЛУХАЛИ: начальника відділу муніципального розвитку, інвестицій та 
енергоменеджменту  міської ради  Демкович Ю.І 
ВИСТУПИЛИ: Ціхоцький В.Д 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 874 додається 
 
Міський  голова Шматька В.П., запропонував перенести питання  № 46 «Про внесення 
змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про міський бюджет  на 
2017 рік» і розглянути зараз. 
голосували: “за”- 30, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
7. Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік» 
СЛУХАЛИ:  начальника фінансового управління  Бойко Н.І.  
За проект рішення голосували: “за”- 24, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 875 додається 
 
8.Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки, 
на території м.Чорткова на 2018 рік 
СЛУХАЛИ:  начальника  відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М  
За проект рішення голосували: “за”- 24, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 876 додається 
 
9.Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Чорткова будівлю 
недіючої котельні комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної 
ради «Тернопільтеплокомуненерго».  
СЛУХАЛИ:  начальника  відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М.  
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 877 додається 
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10.Про затвердження   Плану   діяльності Чортківської  міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік . 
СЛУХАЛИ:  начальника  відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 878 додається 
 
11.Про звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб гр.. Бамбурак Г.М. у 2018 
році. 
СЛУХАЛИ:  начальника  відділу економічного розвитку та комунальної власності 
Олійник Н.М 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 879 додається 
 
12.Про затвердження плану роботи Чортківської   міської  ради    на  І півріччя  2018 року 
 СЛУХАЛИ :  секретаря міської ради Дзиндра Я.П 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 880додається 
 
13.Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ :   начальник юридичного відділу Ніяскіна – Коробій А.С. 
ВИСТУПИЛИ:  Кривий Ю.М., Вінницький А.Є. 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 880 додається 
 
14.Про затвердження  Програми погашення заборгованості, визнаної  судовими 
рішеннями за надані пільги з послуг зв’язку та пільгового проїзду окремим категоріям 
громадян м. Чортків на 2017-2018 роки. 
СЛУХАЛИ :   заступника начальника управління   соціального захисту населення, 
сім’ї та праці  Ковальчук О.В 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 882 додається 
 
15.Про затвердження  Програми  організації громадських робіт для тимчасової зайнятості 
населення на 2018-2020 рік. 
СЛУХАЛИ : заступника начальника управління   соціального захисту населення, 
сім’ї та праці Ковальчук О.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 883 додається 
 
16.Про затвердження Програми  підтримки  осіб, які страждають на рідкісні захворювання 
на 2018  -2020 роки.  
СЛУХАЛИ :   заступника начальника управління   соціального захисту населення, 
сім’ї та праці Ковальчук О.В. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 884 додається 
 
17.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 2018 -2020 роки.  
 СЛУХАЛИ :заступника начальника управління   соціального захисту населення, 
сім’ї та праці Ковальчук О.В 
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За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 885 додається 
 
18.Про затвердження  Програми  соціальної підтримки малозахищених верств населення 
«Турбота» на 2018-2020 роки. 
СЛУХАЛИ :заступника начальника управління   соціального захисту населення, 
сім’ї та праці Ковальчук О.В. 
 ВИСТУПИЛИ : Грабовецька С.С 
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 886 додається 
 
19.Про затвердження міської програми «Милосердя» на 2018-2020 роки. 
СЛУХАЛИ : директора тер центру Фаріона Т.О 
ВИСТУПИЛИ : Грабовецька С.С 
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 887 додається 
 
20.Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018-2020 
роки   
СЛУХАЛИ: начальника Центру соціальних служб для дітей, сімї та молоді Поліщука  
Р.П 
ВИСТУПИЛИ:Дубина Г.І 
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 888 додається 
 
21.Про затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та 
дітей соціально незахищених категорій м. Чорткова на 2018 рік .   
СЛУХАЛИ: начальника Центру соціальних служб для дітей, сімї та молоді Поліщука  
Р.П 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 889додається 
 
22.Про внесення змін до рішення міської ради від 10 лютого 2017 року № 530 «Про 
затвердження Програми підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та дітей 
соціально незахищених категорій м. Чорткова на 2017 рік» 
СЛУХАЛИ: начальника Центру соціальних служб для дітей, сімї та молоді Поліщука  
Р.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 890 додається 
 
23. Про затвердження Програми розвитку культури  в м. Чорткові на 2018-2020 роки. 
СЛУХАЛИ: начальника  відділу культури, туризму та релігій Ващишин Н.Б 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Шматько В.П, Дубина Г.І., Хотюк  О.Б., Садовські 
Л.М., Зозуляка. А.І., Ціхоцький В. Д, Безпалько Р.П 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 891 додається 
 
24.Про внесення змін до рішення міської ради від 06 липня 2016 року № 264 « Про 
Програму розвитку комунального підприємства «Парковий культурно – спортивний 
комплекс»  та   Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на 
надання фінансової підтримки КП  «Парковий  культурно – спортивний комплекс»  
СЛУХАЛИ: головного бухгалтера   Коваль Г.М.                 
За проект рішення голосували: “за”- 27 «проти» - 0, «утримались» – 2. 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 892 додається 
 
 Перерив. 
 Міський голова запропонував перенести розгляд питання   № 47 Про міський бюджет на 
2018 рік на даний час. 
Голосували: “за”-30  «проти» - 0, «утримались» – 0. 
 
25.Про міський бюджет на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління міської ради Бойко Н.І.,  
 ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Безпалько Р.П., Дубина Г.І., Джурбій П.Д., 
Садовська Л.М., Лесейко З.В., Дідюк Г.Т, Наконечний В.І., Лесейко З.В., Письменний 
А. Ціхоцький В.Д.,  
Голосували: про прийняття  проекту рішення  за основу  “за”- 31 «проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
 Пропозиція Садовської Л.М. ( про виключення п.5.1 рішення ) “за”- 16 «проти» - 0, 
«утримались» – 15. 
За проект рішення голосували: “за”- 29 «проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 894 додається 
 
26.Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-
тренувальних зборів.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 30 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 893 додається 
 
27. Про внесення  змін в рішення міської ради від  06 вересня 2016 року  № 292 « Про 
затвердження програми підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків ( 
ОСББ) у м. Чорткові на 2016-2020 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 895 додається 
 
28.Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства та 
благоустрою м. Чорткова на 2018-2020 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 896 додається 
 
29. Про затвердження Програми  «Картка чортківчанина  на 2018-2020 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 897 додається 
 
30. Про затвердження Програми регулювання  чисельності безпритульних тварин у м. 
Чорткові на 2018-2020 роки 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 898 додається 
 
31.Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки м. Чорткова на 2018-2020 роки 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 899 додається 



 10 

 
32.Про затвердження Програми « Питна вода міста Чорткова на 2018-2020роки».     
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 900 додається 
 
33.Про затвердження Програми надання шефської допомоги на відновлення військового 
містечка № 22 в м. Чорткові на 2018 рік 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 901 додається 
 
34.Про затвердження Програми захисту населення і території  м. Чорткова  від  
надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру на 2018-2020 роки  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 902 додається 
 
35.Про затвердження Програми стимулювання громадян м. Чорткова, направлених 
Чортківським об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження  військової 
служби за контрактом у  Збройні Сили України у 2018 році. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 903 додається 
 
36.Про затвердження Програми забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної 
документації в місті Чорткові на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П., який зазначив, що проект рішення 
розглянутий  та підтриманий на засіданні профільної комісії 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 904 додається 
 
37.Про розгляд звернення замовника будівнитцва щодо зарахування пайового внеску в 
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
 ВИСТУПИЛИ : начальник  відділу  містобудування ,архітектури  та капітального 
будівництва  Глущук У.І 
За проект рішення голосували: “за”- 27 «проти» - 0, «утримались» – 0. Депутат Махомет 
Л.О. участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 905 додається 
 
38.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 489 «Про 
затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території міста 
Чорткова на 2017 -2019 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 906 додається 
 
39.Про внесення змін в рішення міської ради від 11 серпня 2017 року № 766 «Про 
звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік» 
СЛУХАЛИ:  начальник відділу  земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губ’як Р.Т 
За проект рішення голосували: “за”- 26 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 907 додається 
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40.Про затвердження  Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та 
депутатської діяльності м. Чорткова на 2018-2020 роки 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 908 додається 
 
41.Про оплату праці міського голови на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
Новосядла О.Ю 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В 
За проект рішення голосували: “за”- 23 «проти» - 1, «утримались» – 0. Міський голова 
Шматько В.П. участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 909 додається 
 
42. Про затвердження Програми  розвитку архівної справи Чортківської міської ради на 
2018-2020 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 910 додається 
 
43.Про затвердження  Програми  підтримки державної політики у сфері казначейського 
обслуговування    бюджетних    коштів  у м. Чорткові  на 2018-2019 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 911 додається 
 
44.Про звільнення від оплати  вартості  адміністративної послуги за оформлення паспорта 
громадянина України «Чортківську установу  виконання покарань(26)» на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 912 додається 
 
45.Про затвердження угоди між Чортківською міською  та Чортківською районною 
радами на спів фінансування  Чортківської РКДЮСШ. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 913 додається 
 
46.Про затвердження угоди між Чортківською міською  та Чортківською районною 
радами на 2018 рік.          
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 23 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 914 додається 
 
47.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою про передачу  - приймання  коштів на виконання делегованих повноважень в галузі  
охорони здоровя на 2018 рік.          
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 915 додається 
 
48.Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 490 «Про 
затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Чорткова на 
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2017-2018 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 916 додається 
 
49.Про  співфінансування проекту « Технічне переоснащення станції доочистки води по 
вул.. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 917 додається 
 
50.Про  залучення гранту від НЕФКО для  фінансування  інвестиційного проекту « Заходи 
енергоефективності в м. Чорткові» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 918 додається 
 
51.Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування  «Асоціація 
відкритих міст». 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 919 додається 
 
52.Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 920 додається 
 
53.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”- 23 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 921 додається 
 
54.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”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 922 додається 
 
55.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 923 додається 
 
56.Про надання дозволу Чортківському комбінату комунальних підприємств на складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. 
Олеся Гончара, 21 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 23 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 924 додається 
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57.Про надання дозволу Ткачуку Олегу Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Ягільницька  в м. Чорткові. 
Не погоджено 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів Губяк Р.Т 
За проект рішення голосували: “за”- 2 «проти» - 1, «утримались» – 21. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
58.Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0300 га в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (обслуговування 
нежитлового приміщення, складське приміщення - гаражі) по вул. Богдана 
Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т. 
ВИСТУПИЛИ: Скалій О.А 
 За направлення проекту  рішення  надо вивчення голосували: “за”- 25 «проти» - 1, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ:  проект  рішення   направлено надовивчення. 
 
59.Про надання дозволу ПАТ «Укртелеком» на укладення  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0734 га по вул. Дениса Січинського,3 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ:начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.  
За проект рішення голосували: “за”- 26 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 925 додається 
 
60.Про надання дозволу Комунальному підприємству «Парковий культурно-спортивний 
комплекс» Чортківської міської ради на розроблення проекту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 16,0000 га в постійне користування 
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (парк імені Івана 
Франка) по вул. Тараса Шевченка в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 926 додається 
 
61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,6661 га у власність Танасіву Олегу Орестовичу для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Монастирська,2-А в м. Чорткові. 
Не погоджено 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т 
ВИСТУПИЛИ : Ціхоцький В.Д., Шматько В.П , Танасів О.О, Наконечний В.І., 
Зозуляк А.І, Дубина Г.І 
Про направлення надовивчення  голосували: “за”- 26 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. Направити на довивчення. 
 
62.Про поновлення 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. 
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СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 927 додається 
 
63.Про поновлення 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: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 928 додається 
 
64.Про поновлення 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: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 929 додається 
 
65.Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо захисту інституту традиційної сім’ї в Україні. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П,  
За проект рішення голосували: “за”- 24 «проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 930 додається 
 
66.Про звернення  депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації навколо НАБУ. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматка В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 931 додається  
  
Міський голова  запропонував, сесію не закривати, а провести наступне пленарне 
засідання 21 грудня 2017 року.  
 
 
 

Міський голова                                                                           Володимир   ШМАТЬКО                                        

 

 
 
 


