
     ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  
ІІІ пленарного засідання  тридцять третьої  сесії Чортківської міської 

ради сьомого скликання 

 

                                                                             від  26 грудня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 17-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 20 депутатів 
 
Відсутні: Бевз М.І., Гевко Є.В., Гаврисьо В.В.,.Демкович Л.І., Дубина Г.І.,  Кривий Ю.М. 
Лесейко З.В.,  Маньовський А.З.,Наконечний В.І.,  Просинюк А.В., Скалій А.І., Седова 
Н.Б., Хотюк О.Б., Царик В.Я.,міський голова – Шматько В.П. 
Головуючий на ІІІ-му  пленарному засіданні сесії : секретар міської  ради  Дзиндра 
Я.П. 
 Молитва.                                     
                                          Шановні депутати, запрошені! 

       На ІІІ-те  пленарне засідання сесії 33-ої  сесії 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 34 
обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» 6 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» 4 депутати із 7, від фракції «Солідарність» 3 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» 1 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.  
 Секретар міської ради Дзиндра Я.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Які є 
пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Поступила пропозиція - склад 
секретаріату в кількості 2-ох осіб: депутатів    Федорейко В.А. і Джурбій П.Д. 
Хто за таку пропозицію щодо кількісного та персонального складу секретаріату прошу 
голосувати.           
 “За” – 18, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Секретар міської ради Дзиндра Я.П.  зазначив, що на   ІV-те  пленарне засідання  33-ої  
сесії 7-го скликання  сесії винесено одне    питання. Запропонував прийняти  порядок  
денний за основу. 
 Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 
 Якщо немає  пропозицій до порядку денного, то  прохання  прийняти порядок денний в 
цілому 
Голосували: за – 18   , проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  
1.Про внесення змін до рішення міської ради   від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017 рік».  
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного 
1.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., яка  ознайомила із 
змінами до бюджету, наголосивши, що  здійснюється переміщення асигнувань по КПКВ в 
розрізі розпорядників коштів. Крім цього, виділялися кошти  водоканалу в сумі 160 



тис.грн на відшкодування різниці в тарифах. Зменшуються доходи спеціального фонду та 
видатки по управлінні освіти. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» – 0 . 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 948  додається 
Секретар міської ради  Дзиндра Я.П. наголосив, що питання, які виносились на розгляд ІІІ 
– го пленарного засідання 33-ої  сесії вичерпано.   

 
Секретар міської ради                                                                                    Я.П. Дзиндра  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


