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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 грудня 2016 року № 527 
 

Про затвердження розпоряджень 
Чортківського міського голови 
з основної діяльності за 2016 рік 
 

 Заслухавши  розпорядження  Чортківського  міського голови, прийняті 
між засіданнями  виконавчого  комітету, керуючись  ст. 40 Закону  України  

 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, 
 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити розпорядження міського голови з кадрових питань ( про 

короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання 

щорічних оплачуваних відпусток у зв`язку з навчанням), прийняті між 

засіданнями виконавчого комітету: 

02.03.2016 року № 60 – од «Про надання дозволу на кронування зелених 

Насаджень по вул. Богдана Лепкого, 3 в м. Чортків.», 

04.03.2016 року № 61 – од «Про затвердження оновленого складу комісії до 

розпорядження «Про міську тимчасову комісію з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати грошового забезпечення), пенсій 

стипендії та інших соціальних виплат.», 

04.03.2016 року № 62 – од «Про затвердження оновленого складу комісії до 

розпорядження «Про створення комісії для вжиття заходів щодо запобігання 

різному зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників», 

04.03.2016 року № 63 – од «Про надання дозволу на реалізацію живих квітів 

по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові ФОП Обертас О.М.», 

04.03.2016 року № 64 – од «Про створення міської комісії про проведенню 

перевірки захисту споруд цивільного захисту (цивільної оборони) міста 
Чорткова.», 

04.03.2016 року № 65 – од «Про передачу повноважень у сфері реєстрації 
зняття з  реєстрації місця проживання перебування фізичних осіб 

Чортківській міській раді.», 



10.03.2016 року № 66 – од «Про затвердження Норм витрат на проведення 

спортивних змагань та навчально – тренувальних зборів.», 

10.03.2016 року № 67 – од «Про надання дозволу на кронування зелених 

насаджень  по вул. Залізнична, 79 в м. Чортків.», 

11.03.2016 року № 68 – од «Про проведення відкритого турніру з фрі -файту 

па пам’яті майстра спорту України Романа Ільяшенка.», 

11.03.2016 року № 69 – од «Про прийом делегації».,  

14.03.2016 року № 70 – од «Про скликання сьомої сесії  Чортківської міської 
ради VII cкликання.», 

14.03.2016 року № 71 – од «Про участь у II -му чемпіонаті України з 
пауерліфтингу та окремих витрат.», 

16.03.2016 року № 72 – од «Про затвердження складу футбольної команди 

для підготовки до участі в Чемпіонаті та Кубу області з  футболу.», 

16.03.2016 року № 73 – од «Про надання дозволу на реалізацію промислових 

товарів громадянці Ворсуляк І.І.», 

16.03.2016 року № 74 - од «Про надання дозволу на реалізацію продовольчих 

товарів.», 

16.03.2016 року № 75 - од «Про надання дозволу на реалізацію промислових 

товарів громадянину Гром О.П.», 

16.03.2016 року № 76 – од «Про надання дозволу на реалізацію саджанців 

Русчаку А.Г.», 

16.03.2016 року № 77 – од «Про затвердження плану основних заходів для    

вільного захисту Чортківської міської ради на 2016 рік.», 

16.03.2016 року № 78 – од «Про затвердження нового складу комісії до 

розпорядження «Про заходи щодо деталізації доходів, підвищення рівня 

заробітної плати та легалізації зайнятості населення району.», 

18.03.2016 року № 79 – од «Про планування дозволу гр. Кисловській Лідії 
Петрівні на дарування належний їй 2/3 часток квартири своїй дочці 
Овшинській Олені Сергіївні.», 

21.03.2016 року № 80 – од «Про скликання позачергової сьомої  сесії 
Чортківської міської ради VII скликання.», 

23.03.2016 року № 81 – од «Про відзначення в місті 25 –ї  річниці України та 
Дня Державного Прапора України.», 

23.03.2016 року № 82 – од «Про участь збірної команди м. Чорткова з  
фінальних обласних змаганнях з баскетболу по програмі Спортивних ігор з 
молоді Тернопільщини.», 

23.03.2016 року  № 83 -  од «Про надання дозволу на кронування зелених 

насаджень по вул. Йосипа Сліпого в м. Чортків.», 

23.03.2016 року № 84 – од «Про створення комісії для оцінки вартості 
трансформаторної підстанції  № 424 м.Чортків вул. К. Рубчакової, 22.», 

23.03.2016 року № 85 – од «Про затвердження оновленого складу конкурсної 
комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування при міській раді.», 

28.03.2016 року № 86 – од «Про затвердження плану заходів щодо 

підтримки, соціальної адаптації та реінтиграції громадян України, які 



переселилися  з  тимчасово окупованої території України, та районів 

проведення антитерористичної операції на територію м. Чорткова та період 

до 2017 року. 

28.03.2016 року № 87 – од «Про  створення комісії по обстеженню 

приміщенню», 

28.03.2016 року № 88 – од «Про розподіл обов’язків між міським головою, 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади, заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету.», 

29.03.2016 року № 89 – од «Про відповідальність за облік, зберігання та 
використання документів з  грифом «Для службового користування в міській 

раді.», 

29.03.2016 року № 90 – од «Про створення робочої групи з питань повноти 

сплати акцизного податку.», 

31.03.2016 року № 91 – од «Про надання дозволу на кронування зелених 

насаджень по вул. Зелена, 7 – А в м. Чорткові.», 

31.03.2016 року № 92 – од «Про проведення навчально – тренувального 

збору футбольної команди ФК «Чортків»., 

31.03.2016 року № 93 – од «Про організацію проведення в районі та місті 
Чорткові Всеукраїнського місячника Червоного Христа України з 1 квітня до 

4 травня 2016 року.», 

31.03.2016 року № 94 – од  «Про створення комісії по обстеженню зелених 

насаджень по вулицях Степана Бандери, Северина Наливайка, Пилипа 
Орлика, Надрічна, Монастириська, Залізнична, Зелена,Тараса Шевченка в 

м.Чорткові.», 

01.04.2016 року № 95 – од «Про надання дозволу на здійснення заходів з 
Благоустрою та кладовищі по вул. Степана Бандери в м. Чортків.», 

01.04.2016 року № 96 – од «Про надання дозволу на здійснення заходів з 
благоустрою по вул. Надрічна ( на березі річки Серет) в м. Чортків.», 

01.04.2016 року № 97 – од «Про створення тимчасової комісії для розгляд 

колективних заяв жителів будинку № 2 вул. Коновальця та будинку № 54 

вул. Степана Бандери в м. Чортків.», 

01.04.2016 року № 98 – од «Про заходи в місті з нагоди 70-ї річниці 
Львівського псевдо собору», який проголосив ліквідацію Української Греко 

– Католицької церкви.», 

04.04.2016 року № 99 – од «Про завершення опалювального сезону 2015 – 

2016 року р.р. 

04.04.2016 року № 100 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та сукупних товарів по вул. Євгена Петрушевича Одотюк І.І.», 

04.04.2016 року № 101 – од «Про надання дозволу на реалізацію ручної 
роботи по вул. Євгена Петрушевича Бойчук Л.С.», 

04.04.2016 року № 102 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та сукупних товарів по вул. Євгена Петрушевича Гуменюк О.В.», 

04.04.2016 року № 103 – од «Про надання дозволу реалізацію продовольчих 

товарів громадянці Биринчук Л.В.», 



04.04.2016 року № 104 – од «Про планування дозволу на реалізацію виробів 

ручної роботи по вул. Євгена Петрушевича Слободян П.І.», 

04.04.2016 року № 105 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх  товарів по вул. Євгена Петрушевича Слободян П.І.», 

04.04.2016 року № 106 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх  товарів по вул. Євгена Петрушевича Балакунець О.П.», 

04.04.2016 року № 107 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Глинський Н.В.», 

04.04.2016 року № 108 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Кушці Н.Р.», 

04.04.2016 року № 109 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Коцюк І.П.», 

04.04.2016 року № 110 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Татарину Є.Я.», 

04.04.2016 року № 111 – од «Про надання дозволу на реалізацію ПМ 

«Ейвон» по вул. Євгена Петрушевича ФОП Борик О.А.», 

04.04.2016 року № 112 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Ружицькій О.В.», 

04.04.2016 року № 113 – од «Про надання дозволу на реалізацію штучних 

квітів та супутніх товарів по вул. Євгена Петрушевича Костику С.В.», 

04.04.2016 року № 114 – од «Про надання дозволу на реалізацію квітів  по 

вул. Євгена Петрушевича Галас М.П.», 

04.04.2016 року № 115 – од «Про надання дозволу на реалізацію квітів  по 

вул. Євгена Петрушевича ФОП Галяс Р.М.». 
 

   

 

Міський голова                                                      Володимир ШМАТЬКО 

 


