
  

 

Додаток 2 

 Перелік розпоряджень 

Чортківського міського голови від №87-од до №118-од  

за квітень 2018 року 

  

№ 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 

Назва  

розпорядження 

87-од 02.04.2018 Про скликання позачергового засідання виконавчого 

комітету  

88-од 03.04.2018 Про організацію  проведення громадських слухань  

89-од 03.04.2018 Про затвердження заходів щодо реалізації в місті Чорткові 

Концепції вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної  інтеграції України у 2018 році 

90-од 03.04.2018 Про надання адресної грошової допомоги громадянам  

міста Чорткова 

91-од 03.04.2018 Про підтримку та залучення виробничого потенціалу 

Копичинецької виправної колонії № 112 в економіку  

міста Чорткова на 2018-2021 роки 

92-од 03.04.2018 Про організацію проведенння в місті Чорткові 

Всеукраїнського місяця Червоного Хреста України  

з 1 по 30 квітня 2018  року  

93-од 03.04.2018 Про внесення змін до рішення міської  ради № 894   

від 12 грудня 2017 року "Про  міський бюджет на 2018 рік"   

94-од 03.04.2018 Про створення тимчасової  комісії на перевірці законності 

встановлення та демонтажу незаконно встановлених 

тимчасових  споруд на території  міста Чорткова 

95-од 03.04.2018 Про розгляд пропозицій та зауважень депутатів міської  

ради на 36 сесії Чортківської  міської  ради від 16.03.2018  

та надання відповідей на депутатські запитання  

96-од 04.04.2018 Про внесення змін до розпорядження Чортківського 

міського голови від 03 квітня 2018 року № 88-од  

"Про організацію проведення громадських слухань"    

97-од 04.04.2018 Про закінчення опалювального сезону 2017-2018 року  

у місті Чорткові 

98-од 05.04.2018 Про влаштування 75-ї річниці Молотківської трагедії 

99-од 05.04.2018 Про відзначення в місті пам´ятних дат і ювілеїв у 2018 році  

100-од 06.04.2018 Про скликання тридцять сьомої сесії Чортківської міської 

ради VII скликання 

101-од 11.04.2018 Про прийом співробітників Проекту ЕЕРВ UNDР. СEF 

102-од 16.04.2018 Про заходи з реалізації положень Комюніке 8-го засідання 

Міжурядової українсько- німецької комісії із  

співробітництва у справах осіб німецького  походження,  

які проживають в Україні 

103-од 17.04.2018 Про забезпечення належного поводження з  твердими 

побудовими відходами  

104-од 19.04.2018 Про надання дозволу гр. Петраш Юлії Василівні на зняття з 

реєстрації та рееєстрацію малолітньої дитини, Шмарчун 

С.В., без дозволу батька, Шмарчуна В.П. 

105-од 19.04.2018 Про надання дозволу гр. Романенко Олегу  Олександровичу 

на зняття з реєстрації та реєстрацію малолітньої дитини, 

Романенко В.О., без дозволу матері, Романенко І.В. 

106-од 19.04.2018 Про план заходів з реалізації в місті Експортної стратегії 

України ("дорожної карти" стратегічного розвитку торгівлі) 

на 2017-2021 роки 



107-од 19.04.2018 Про виконання ремонтних робіт 

108-од 19.04.2018 Про затвердження  плану заходів на 2018 рік з реалізації в 

місті Стратегії подолання бідності 

109-од 20.04.2018 Про відмову у наданні дозволу гр. Стрекановській Ірині 

Андріївні на дарування належного їй житлового будинку та 

земельної ділянки своєму синові Марчину Богдану 

Павловичу 

110-од 20.04.2018 Про затвердження оновленого складу організаційного 

комітету з підготовки та проведення Днів Сталої енергії у 

місті Чорткові 

111-од 20.04.2018 Про внесення змін до розпорядження Чортківського 

міського голови  від 26 січня 2018 року №26-од 

112-од 20.04.2018 Про організацію проведення тридцять сьомої сесії міської 

ради VІІ скликання 

113-од 23.04.2018 Про надання адресної грошової допомоги громадянці міста 

Чорткова Касіян  Г.К. 

114-од 23.04.2018 Про перенесення робочого дня 

115-од 25.04.2018 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 

рік в новій редакції 

116-од 26.04.2018 Про нагородження та виділення допомоги 

117-од 27.04.2018 Про відзначення в місті 22-ї річниці Конституції України 

118-од 27.04.2018 Про відзначення в місті Дня пам´яті та примирення і 73-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

 


