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  ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     сорокової   сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  21 червня  2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   25 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І., Безпалько Р.П.,  Гаврисьо В.В., Дідюк Г.Т., Дубова Н.Ю., Зазуляк 
А,І.,  Садовська  Л.М.,  Просинюк А.В., Федорейко О.А. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                         Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  40-у сесію 7-го скликання прибуло 25 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 8  депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 3  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 6 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 2 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.    

         Міський голова  Шматько В.П. оголосив 40-у 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,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів  Кривого Ю.М. та Міщій С.В. 
         “За” – 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував   виключити з переліку питань порядку 
денного питання №3 «Про затвердження кандидатури на посаду керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради». 
Голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 Також запропонував  внести в порядок денний наступні питання: 
- про спів фінансування проекту «« Технічне переоснащення станції доочистки води по 
вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» 
голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
- про затвердження проектно – кошторисної документації по проекту  « Технічне 
переоснащення станції доочистки води по вул.. Степана Бандери в м. Чорткові 
Тернопільської області» 
голосували: за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 - про внесення змін в рішення міської ради від 19 лютого 2016 року № 115 « Про  
затвердження Програми підтримки обдарованих дітей м. Чорткова на 2016-2020 роки» 
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
- про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,3932 га в постійне користування Чортківському 
комбінату комунальних підприємств для будівництва та обслуговування будівель 
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ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Олеся Гончара, 21 в м. 
Чорткові. 
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат  Хотюк О.Б. запропонував виключити з порядку денного  питання №46 Звернення   
депутатів Чортківської міської ради  до Секретаря РНБО України, Прем’єр – міністра 
України  щодо підтримки військової  частини Збройних Сил України, що знаходиться на 
території міста Чорткова. 
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат  Хотюк О.Б. запропонував включити в порядок денний  питання «Звернення  до  
міського голови Шматька В.П., депутатів Чортківської міської ради щодо відзначення  
пам’ятних дат та подій на території  м. Чорткова». 
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
 До переліку громадян, зазначених в питанні №25 Про затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) та передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 
доповнити прізвищем Дубина Ю.Г.  
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний  в цілому та регламент роботи, 
голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова наголосив, що  в роботі сесії приймають  участь Преосвященний  Владика 
Бучацької єпархії УГКЦ отець Димитрій Григорак, священнослужителі та депутат  
Тернопільської обласної ради Білик Л.С. 
 
Порядок  денний 40-ої сесії міської ради: 
 
1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій (для обслуговування культових та інших будівель)  по вул. Монастирська,2 в 
м. Чорткові. 
2.Про надання дозволів громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Дениса Січинського  в  м. Чорткові. 
3.Про дострокове припинення повноважень депутата  Чортківської  міської ради Федорейко 
О.А. 
4. Про присвоєння  звання «Почесний  громадянин міста Чорткова». 
 Інформує: секретар міської ради Дзиндра Я.П. 
5. Про затвердження Плану роботи Чортківської  міської ради на  ІІ півріччя  2018 року 
 Інформує: секретар міської ради Дзиндра Я.П. 
6.Про надання згоди на продовження терміну дії договору оренди коммунального майна 
між  Тернопільським обласним  центром  з гідрометеорології та Чортківської міською 
радою. 

           7.Про надання дозволу ФОП Скрипці Ігорю Степановичу  на передачу в суборенду 
комунального майна (фундаментів), за адресою вул. Богдана Хмельницького в м.Чортків. 

           8.Про внесення доповнень до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №878 «Про 
затвердження Плану діяльності Чортківської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік». 

           9.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2019 рік  

          10.Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2019 рік  
          11.Про встановлення ставки транспортного податку 2019 рік .  
          12.Про затвердження ставки туристичного збору на 2019 рік.   
          13.Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 
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рік.   
          Доповідає: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Черниш С.С. 
          14.Про встановлення  ставок  та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік. 
          Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного 

середовища Губяк Р.Т. 
          15. Про внесення змін в рішення міської ради від 06 квітня 2017 року  №585 « Про  

затвердження Програми розвитку інвестиційного клімату в місті Чорткові на 2017 -2019 
роки» 

         Доповідає: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Черниш С.С. 
16. Про розробку стратегічного плану розвитку   Чортківської міської ради  
Тернопільської області на 2019-2026 роки 
Доповідає: начальник відділу муніципального розвитку, іновацій та енергоефективності  
Демкович Ю. І. 
17.Про  затвердження  Програми поводження з твердими побутовими відходами 
на території міста Чорткова на 2018-2020 роки. 

          18.Про затвердження Програми удосконалення об’єктів інфраструктури міста Чорткова на 
2018-2020 рр. 

            19.Про визнання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки  м. Чорткова на 2017-2020 роки  
затвердженої рішенням сесії міської  ради №471 від 23.12.2016 року такою  що втратила 
чинність. 

            20.Про внесення змін до рішення  міської ради від 12 грудня 2017 року №898 «Про 
затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки м. Чорткова на 2018-2020 роки». 

         Доповідає: начальник відділу ЖКГ, транспорту та зв’язку Воціховський В.Ю. 
21.Про припинення видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста 
Чорткова (центральна частина міста Чорткова). 
Доповідає: начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва 
Глущук У.І. 

           22.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою 

           23. Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про міський 
бюджет на 2018 рік». 

          Доповідає: начальник   фінансового управління Бойко Н.І. 
24.Про затвердження кошторису по капітальному ремонту фойє та окремих приміщень 
міської ради для облаштування Центру надання адміністративних  послуг. 

  Доповідає: директор ЦНАР Шимків А.В. 
25.Про надання дозволів громадянам на складання технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). 
26.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
27.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
28..Про затвердження детального плану території кварталу багатоповерхової та садибної 
житлової забудови з об’єктами громадського призначення по вул. Вигнанська, 1 в м. 
Чорткові. 
(Погоджено рішенням комісії 18.05.18 р.). 
29.Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. Млинарська, 14 в м. 
Чорткові від 02.12.2008р.  
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30.Про надання дозволу Качмарському Ігорю Володимировичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,5800 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та передачу її в оренду по вул. Млинарська,14 в м. 
Чорткові. 
31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання та професійної 
орієнтації учнів Чортківської районної ради для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти по вул. Степана Бандери,69 в м. Чорткові. 
32.Про надання дозволу Відділу агропромислового розвитку Чортківської районної 
державної адміністрації на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування по вул. 
Олеся Гончара,21-Б в м.Чорткові. 
33.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса 
Шевченка в м. Чорткові від 10.02.2006 р., орендарем якої є СПД ФО Очкіна Марія 
Олексіївна. 
Не погоджено. 
34.Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові від 10.02.2006 р., орендарем якої є СПД ФО Очкіна 
Марія Олексіївна. 
35.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53Б в м. Чорткові від 15.01.2018 р. орендарем якої є Криж Наталія Аркадіївна. 
36.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53В в м. Чорткові від 15.01.2018 р., орендарем якої є Царук Ірина Аркадіївна. 
37.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53А в м. Чорткові від 15.01.2018 р, орендарем якої є Царук Марія Костянтинівна. 
38.Про надання дозволу Управлінню обліку та контролю за використанням комунального 
майна Тернопільської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,1582 га в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування по вул. 
Залізнична,125 в м. Чорткові. 
39.Про надання дозволу Чекаловському Йосифу Казимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0736 га у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Заводська, 6-б  в м. Чорткові. 
40.Про надання дозволу Зеленюку Сергію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові. 
41.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1042 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові.    
42.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0471 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса 
Січинського,16  в м. Чорткові. 
43.Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на викуп  земельної ділянки 
площею  0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Богдана Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
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Не погоджено. 
44.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. 
45.Про співфінансування проекту « Технічне переоснащення станції доочистки води по 
вул. Степана Бандери в м. Чорткові Тернопільської області» 
46.Про затвердження проектно – кошторисної документації по проекту  « Технічне 
переоснащення станції доочистки води по вул.. Степана Бандери в м. Чорткові 
Тернопільської області» 
47.Про внесення змін в рішення міської ради від 19 лютого 2016 року № 115 « Про  
затвердження Програми підтримки обдарованих дітей м. Чорткова на 2016-2020 роки»  
48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,3932 га в постійне користування Чортківському 
комбінату комунальних підприємств для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Олеся Гончара, 21 в м. 
Чорткові. 
49.«Звернення  до  міського голови Шматька В.П., депутатів Чортківської міської ради 
щодо відзначення  пам’ятних дат та подій на території  м. Чорткова». 
50.По внесення змін до рішення міської ради  від 12.12.2017 № 896  «Про    затвердження    
Програми розвитку житлово-комунального господарства та  благоустрою м.  Чорткова на  
2018-2020  роки» 
51. Різне. 
                                           
                                          
                                                         РЕГЛАМЕНТ 
роботи   сорокової  сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання 
 
Для доповіді  з питання 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 40-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 16.00 
год. 
 
 Перед розглядом питань порядку денного  запрошено до виступу жителів вулиці 
Надрічна, а також депутата Тернопільської  обласної ради Білика Л.С. 
 
 До слова запрошено Преосвященного  Владику Бучацької єпархії УГКЦ отця Димитрія 
Григорака, який сказав що на стадіоні  біля Дяківсько-Катехитичній Академії  планується 
будівництво спортивного комплексу, а внизу  планується будівництво католицької школи. 
Є попередня домовленість з проектантами. Для  того, щоб розпочати будівництво, 
необхідно оформити відповідні документи на землю. 
ВИСТУПИЛИ: Макотерський Ю.Ф.,Великоборець  Н.І., Гусак С.І.  
Грабовецька С.С.,    запропонувала перенести питання під №45 Про надання дозволу 
Чортківській Дяківсько-Катехитичній Академії ім. Священномученика Григорія 
Хомишина Бучацької єпархії УГКЦ на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
постійне користування, орієнтовною площею 2,1419 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій (для обслуговування культових та інших 
будівель)  по вул. Монастирська,2 в м. Чорткові  на №1. 
Голосували “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0.  
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1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій (для обслуговування культових та інших будівель)  по вул. Монастирська,2 в 
м. Чорткові 
СЛУХАЛИ:  начальника відділу земельних ресурсів Губяк Р.Т.. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Дубина Г.І., Грабовецька С.С, Джурбій  П.Д.,  
Хотюк О. Б., Ціхоцький В.Д..  
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1094 додається 
Міський голова Шматько В.П. запропонував перенести питання №27 «Про надання 
дозволів громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Дениса Січинського  в  
м. Чорткові.» під № 2. 
Голосували: “за”- 27 «проти» - 0, «утримались» – 0.  
СЛУХАЛИ: : начальника відділу земельних ресурсів Губяк Р.Т.. 
ВИСТУПИЛИ : міський голова Шматько В.П., Гусак С.І., Андрій( прізвище не 
назвав),Музика М., Маньовський А.З., Вінницький А.Є., 
 Шматько В.П.  запропонував визначатися голосуванням за кожну людину окремо: 
 
Рущак Ганна Василівна                      голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Джоджок Аліна Віталіївна                 голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Матвіїв Сергій Іванович                     голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Пилипець Руслан Михайлович         голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Савчук Андрій Ярославович             голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Пилипів  Михайло Володимирович  голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Слободян Борис Удвардович              голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Кульчицький Дмитро Володимирович     голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Панчук Василь Володимирович           голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Посикалюк Юрій Орестович               голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Гулька Іван Романович                         голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Мандрик Анатолій Антонович           голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Музика Мирослав Миколайович         голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Промчук Іван Володимирович      голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Сахненко Олександр Дмитрович        голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Хохлов В’ячеслав Михайлович          голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Антонюк Петро Ярославович             голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Хруняк Тарас Мар’янович                  голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
 Ворощак Володимир Іванович           голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Меленюк Степан Іванович                  голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Гандюхін Юрій Михайлович               голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
Мельничук Василь Віталійович          голосували – «за»-26,проти-0, утримались - 0 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1095 додається 
 
3.Про дострокове припинення повноважень депутата  Чортківської  міської ради Федорейко 
О.А. 
 СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”-0 , «проти» - 25, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 
 
4. Про присвоєння  звання «Почесний  громадянин міста Чорткова». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П..  
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 1096   додається 
 
5. Про затвердження Плану роботи Чортківської  міської ради на  ІІ півріччя  2018 року 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1097   додається 
 
6.Про надання згоди на продовження терміну дії договору оренди коммунального майна 
між  Тернопільським обласним  центром  з гідрометеорології та Чортківської міською 
радою. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1098  додається 
 
 7.Про надання дозволу ФОП Скрипці Ігорю Степановичу  на передачу в суборенду 
комунального майна (фундаментів), за адресою вул. Богдана Хмельницького в м.Чортків. 

            СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1099  додається 
 
 8.Про внесення доповнень до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №878 «Про 
затвердження Плану діяльності Чортківської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік». 

             СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1100  додається 

 
 9.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2019 рік  

            СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1101  додається 

           
           10.Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2019 рік 

СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П.. 
           ВИСТУПИЛИ : Кривий Ю.М., Шматько В.П.. 

За проект рішення голосували: “за”- 23, «проти» - 3, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1102  додається 
 
 11.Про встановлення ставки транспортного податку 2019 рік .  

            СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1103  додається 
 
 12.Про затвердження ставки туристичного збору на 2019 рік.   

            СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1104  додається 
 
 13.Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 
рік.   

             СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
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ВИРІШИЛИ: рішення  № 1105  додається 
 
14.Про встановлення  ставок  та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік. 

            СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т., Аксенчук І.Б., Шматько В. П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 16, «проти» - 0, «утримались» – 8. 
Оголошено перерив. 
Міський голова запропонував повернутися до розгляду питання під №14. 
голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
 Міський голова Шматько В.П. запропонував депутатам підтримати проект рішення, який 
узгоджено на засіданні профільної комісії, крім фізичних осіб. 
За проект рішення голосували: “за”- 20, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1106  додається 

 
15.Про внесення змін в рішення міської ради від 06 квітня 2017 року  №585 « Про  
затвердження Програми розвитку інвестиційного клімату в місті Чорткові на 2017 -2019 
роки» 

           СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1107   додається 

 
16. Про розробку стратегічного плану розвитку   Чортківської міської ради  
Тернопільської області на 2019-2026 роки 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 20, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1108   додається 

 
17.Про  затвердження  Програми поводження з твердими побутовими відходами 
на території міста Чорткова на 2018-2020 роки. 

            СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1109   додається 

 
 18.Про затвердження Програми удосконалення об’єктів інфраструктури міста Чорткова 
на 2018-2020 рр. 

            СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1110   додається 

 
 19.Про визнання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки  м. Чорткова на 2017-2020 роки  
затвердженої рішенням сесії міської  ради №471 від 23.12.2016 року такою  що втратила 
чинність. 

            СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1111   додається 

 
20.Про внесення змін до рішення  міської ради від 12 грудня 2017 року №898 «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”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1112   додається 
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21.Про припинення  видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста 
Чорткова (центральна частина міста Чорткова). 
 СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1113   додається 

 
           22.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 

радою 
 СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1114   додається 

 
 23.Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 22, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1115   додається 

 
24.Про затвердження кошторису по капітальному ремонту фойє та окремих приміщень 
міської ради для облаштування Центру надання адміністративних  послуг. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 23, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1116   додається 

 
25.Про надання дозволів громадянам на складання технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”-23,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1117 додається 
 
26.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 23,«проти» - 0, «утримались» – 0. Депутат Дубина 
Ю.Г. участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1118 додається 
 
27.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
 За проект рішення голосували: “за”- 23,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1119 додається 
 
28..Про затвердження детального плану території кварталу багатоповерхової та садибної 
житлової забудови з об’єктами громадського призначення по вул. Вигнанська, 1 в м. 
Чорткові. (Погоджено рішенням комісії 18.05.18 р.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 25,«проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1120 додається 
 
29.Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. Млинарська, 14 в м. 
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Чорткові від 02.12.2008р.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1121 додається 
 
30.Про надання дозволу Качмарському Ігорю Володимировичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,5800 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та передачу її в оренду по вул. Млинарська,14 в м. 
Чорткові. 
 СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 25,«проти» - 1, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1122 додається 
 
31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання та професійної 
орієнтації учнів Чортківської районної ради для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти по вул. Степана Бандери,69 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1123 додається 
 
32.Про надання дозволу Відділу агропромислового розвитку Чортківської районної 
державної адміністрації на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування по вул. 
Олеся Гончара,21-Б в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1124 додається 
 
33.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса 
Шевченка в м. Чорткові від 10.02.2006 р., орендарем якої є СПД ФО Очкіна Марія 
Олексіївна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
ВИСТУПИЛИ : Губяк Р.Т., Очкіна М.О., Шматько В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 0,«проти» - 26, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
34.Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові від 10.02.2006 р., орендарем якої є СПД ФО Очкіна 
Марія Олексіївна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1125 додається 
 
35.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53Б в м. Чорткові від 15.01.2018 р. орендарем якої є Криж Наталія Аркадіївна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1126 додається 
 
36.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53В в м. Чорткові від 15.01.2018 р., орендарем  якої  є Царук Ірина Аркадіївна. 
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СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1127 додається 
 
37.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Степана 
Бандери,53А в м. Чорткові від 15.01.2018 р, орендарем якої є Царук Марія Костянтинівна. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1128 додається 
 
38.Про надання дозволу Управлінню обліку та контролю за використанням комунального 
майна Тернопільської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,1582 га в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування по вул. 
Залізнична,125 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 25,«проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1129 додається 
 
39.Про надання дозволу Чекаловському Йосифу Казимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0736 га у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Заводська, 6-б  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1130 додається 
 
40.Про надання дозволу Зеленюку Сергію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1131 додається 
 
41.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1042 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові.    
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
ВИСТУПИЛИ : Давидовська Г.І., Касіяник О.,Лесейко  З.В.. 
За проект рішення голосували: “за” - 16 ,«проти» - 1, «утримались» – 10. 
Рішення не прийнято. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував на прохання людей, присутніх в сесійній залі 
повернутися  повторно до розгляду даного питання. 
Голосували “за” - 18,«проти» - 3, «утримались» – 4. 
Міський голова запропонував підтримати проект рішення  
За проект рішення голосували: “за” - 27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1132 додається 
 
42.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0471 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Дениса 
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Січинського,16  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 20,«проти» - 4, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1133 додається 
 
43.Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на викуп  земельної ділянки 
площею  0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Богдана Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 5,«проти» - 4, «утримались» – 17. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
44.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. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
ВИСТУПИЛИ : Просинюк А.В.,  Юрків В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 3,«проти» - 11, «утримались» – 12. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
45.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” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1134 
 
46.Про затвердження проектно – кошторисної документації по 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” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1135 
 
47.Про внесення змін в рішення міської ради від 19 лютого 2016 року № 115 « Про  
затвердження Програми підтримки обдарованих дітей м. Чорткова на 2016-2020 роки»  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1136 
 
48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,3932 га в постійне користування Чортківському 
комбінату комунальних підприємств для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Олеся Гончара, 21 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1137 
 
49. Про 3вернення  до  міського голови Шматька В.П., депутатів Чортківської міської ради 
щодо відзначення  пам’ятних дат та подій на території  м. Чорткова». 
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СЛУХАЛИ: депутата міської ради Хотюка О.Б.. 
За проект рішення голосували: “за” - 26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1138 
 
Міський голова Шматько В.П. запропонував включити в порядок денний питання « Про 
внесення змін до рішення міської ради  від 12.12.2017 № 896  «Про    затвердження    
Програми розвитку житлово-комунального господарства та  благоустрою м.  Чорткова на  
2018-2020  роки» 
Голосували : “за” - 24,«проти» - 0, «утримались» – 2. 
 
50.По внесення змін до рішення міської ради  від 12.12.2017 № 896  «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” - 24,«проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1139 
Міський голова Шматько В.П. запропонував, на прохання людей, присутніх в сесійній 
залі, повернутися  повторно до розгляду  питання під №41. 
Голосували “за” - 18,«проти» - 3, «утримались» – 4. 
 
51.Різне Губяк Р.Т., Аксенчук І.Б.,Шматько В.П. 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  40-ї сесії вичерпано.  
Оголосив 40-ву сесію  міською радою  закриту. 

  Звучить гімн України. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Володимир  ШМАТЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


