
Протокол  № 4 

засідання  виконавчого комітету 

Чортківської міської ради 

від 07 березня 2018 року 

15.00 год. 

До складу Чортківського виконавчого комітету входить 16 членів: 

1. Шматько В.П.  

2. Дзиндра Я.П.  

3. Недокус О.З.  

4. Вавриневич Л.І. 

5. Бамбурак Г.М  

6. Білик О.Л.  

7. Єник О.І.  

8. Ємельянов С.В.  

9. Загайко Я.П.         

10.  Калакайло І.Я.  

11. Мазуренко С.О.  

12. Рудик С.М.  

13. Шепета В.М.  

14. Шутков О.В. 

15. Тимофій Р.М.  

16. Карпінська О.М. 

Прибули на засідання   10  членів виконавчого комітету.   

Відсутні :  Шматько В.П., Шепета В.М., Ємельянов С.В.,  

                   Бамбурак Г.М., Мазуренко С.О., Шутков О.В. 

     Запрошені: 

    Глущук У.І.-  начальник відділу містобудування, архітектури та 

                          капітального будівництва 

    Олійник Н.М.- в.о. начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та  

                             комунальної власності. 

    Ніяскіна-Коробій А.С. – спеціаліст юридичного відділу апарату міської ради. 

    Воціховський В.Ю.- начальник відділу житлово-комунального господарства, 

 благоустрою та інфраструктури міської ради. 

   Новосядла О.Ю.- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності                      

                                  апарату міської ради; 

   Прокоп Л.І.- завідувач сектором з питань внутрішньої політики і зв’язків 

                         з громадськими організаціями та засобами масової інформації. 

 

Головуючий: Р.М.Тимофій 



Слухали:  Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету: 

66. Про схвалення Програми соціально – економічного та культурного   

розвитку міста Чорткова на 2018 рік. 

 

67. Про схвалення Програми фінансової підтримки військової частини А 

1915 м. Чортків на 2018 рік. 

 

68. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету від 

23.11.2017 року №430 «Про надання містобудівних умов та обмежень на 

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. 

Незалежності,68Л в місті Чорткові». 

 

69. Про присвоєння поштової адреси на житловий будинок, господарські 

будівлі та споруди  по вул. Андрея Шептицького в м. Чортків, власник – 

гр. Мацієвська Оксана Василівна. 

 

70. Про зміну поштової адреси на житловий будинок по вул. Дачна,40 в 

м.Чортків, власник – гр. Семенюк Василь Михайлович.  

 

71. Про безкоштовну передачу матеріальних засобів комунальним 

підприємством «Чортківський комбінат комунальних підприємств». 

 

72. Про затвердження розрахунків на відшкодування різниці в тарифах по 

водопостачанні. 

 

73. Про заборону руху вантажного автотранспорту вагою більше 20 тонн по 

автомобільному мосту через річку Серет по вул. Копичинецька у місті 

Чортків. 

 

74. Про зарахування коштів витрачених на заміну дверей у будинку №9 по 

вулиці Степана Бандери. 

 

75.  Про зарахування коштів витрачених на ремонт електрощитів у будинку 

№ 76 по вул. Незалежності. 

 

76.  Про затвердження кошторисів поточного ремонту 4-го поверху частини 

нежитлової будівлі по вул. Т.Шевченка, 34. 

 

77.  Про включення громадян в списки квартирного обліку для поліпшення 

житлових умов. 

 

Різне. 

Інформував: Р.М.Тимофій 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 



Вирішили: затвердити і взяти за основу порядок денний засідання виконавчого 

комітету. 

 

Слухали: Пропозицію включити до порядку  денного виконавчого комітету  

додаткове питання: 

- Про надання дозволу на видалення зелених насаджень на території міста 

Чорткова 

Інформував: Р.М.Тимофій  

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили: включити додаткове питання до порядку денного засідання 

виконавчого комітету 

 

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету в 

цілому. 

Інформував: Р.М.Тимофій  

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили: затвердити  порядок денний засідання виконавчого комітету в 

цілому. 

 

Слухали: Про схвалення Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку міста Чорткова на 2018 рік. 

Доповідала: Олійник Н.М. – в.о. начальника відділу економічного                                                                  

розвитку та комунальної власності міської ради. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 66 додається 

 

Слухали: Про схвалення Програми фінансової підтримки військової частини А 

1915 м. Чортків на 2018 рік. 

Доповідав: Недокус О.З. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 67 додається 

 

Слухали: Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету від 

23.11.2017 року №430 «Про надання містобудівних умов та обмежень на 

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. 

Незалежності,68Л в місті Чорткові». 

Доповідала: Глущук У.І.-  начальник відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва. 

Голосування: за - 9, проти - 0, утримались-1. 

Вирішили : рішення № 68 додається 

 



Слухали: Про присвоєння поштової адреси на житловий будинок, господарські 

будівлі та споруди  по вул. Андрея Шептицького в м. Чортків, власник – гр. 

Мацієвська Оксана Василівна. 

Доповідала: Глущук У.І.-  начальник відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 69 додається 

 

Слухали: Про зміну поштової адреси на житловий будинок по вул. Дачна,40 в 

м.Чортків, власник – гр. Семенюк Василь Михайлович.  

Доповідала: Глущук У.І.-  начальник відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 70 додається 

         
Слухали:Про затвердження кошторисів поточного ремонту 4-го поверху 

частини нежитлової будівлі по вул. Т.Шевченка, 34. 

Доповідала: Новосядла О.Ю.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності апарату міської ради. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 71 додається 

         
Слухали: Про безкоштовну передачу матеріальних засобів комунальним 

підприємством «Чортківський комбінат комунальних підприємств». 
Доповідав: Воціховський В.Ю. – начальник відділу житлово –    комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради . 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 72 додається 

         
Слухали: Про затвердження розрахунків на відшкодування різниці в тарифах по 

водопостачанні. 

Доповідав: : Воціховський В.Ю. – начальник відділу житлово –    комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради . 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 73 додається 

         
Слухали: Про заборону руху вантажного автотранспорту вагою більше 20 тонн 

по автомобільному мосту через річку Серет по вул. Копичинецька у місті 

Чортків. 

Доповідав: : Воціховський В.Ю. – начальник відділу житлово –    комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради . 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 74 додається 

         



 

 

Слухали: Про зарахування коштів витрачених на ремонт електрощитів у 

будинку № 76 по вул. Незалежності. 

Доповідав: : Воціховський В.Ю. – начальник відділу житлово –    комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради . 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 75 додається 

         
Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди елемента 

благоустрою. 

Доповідала: Олійник Н.М. – в.о. начальника відділу економічного                                                                  

розвитку та комунальної власності міської ради. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 76 додається 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди елемента 

благоустрою по вул. Тараса Шевченка між Чортківською міською радою та 

ФОП Ізвєковим Ярославом Володимировичем. 

Доповідала: Олійник Н.М. – в.о. начальника відділу економічного                                                                  

розвитку та комунальної власності міської ради. 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 77 додається 

 

Слухали: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень на території 

міста Чорткова. 

Доповідав: Снігур В.Ю.- директор комунального підприємства «Парковий 

культурно-спортивний комплекс». 

Голосування: за - 10, проти - 0, утримались-0. 

Вирішили : рішення № 78 додається 

 

 

Закінчення засідання. 

 

Заступник міського голови                                                     Р.М.ТИМОФІЙ 


