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      ШАНОВНА ЧОРТКІВСЬКА ГРОМАДО!
     З метою максимально прозорого висвітлення діяльності міської влади, її 
виконавчих органів, депутатського корпусу та подальшого інформування 
різних верств населення щодо актуальних питань життєзабезпечення міста 
Чорткова мною ініційовано створення   додаткового інформаційного ресур-
су міської ради.
    Тож, презентуємо вам перший випуск інформаційного бюлетня Чортків-
ської міської ради.
     Відтепер, окрім  вже звичних для вас джерел оперативної  інформації, а 
саме: офіційного сайту chortkivmr.gov.ua, а також офіційної сторінки в ме-
режі  Facebook “Чортківська міська рада”, вашій увазі пропонується безкош-
товний примірник «Інформаційний бюлетень міської ради».
      Впевнений, що створення додаткового засобу нашої з вами комунікації 
слугуватиме забезпеченню потреб громадян у достовірній та повній інфор-
мації щодо діяльності міської влади, заходів з життєзабезпечення міста, 
формування громадської думки щодо актуальних питань управління нашим 
містом. 
       Хочу ще раз підкреслити, що усі свої дії ми спрямовуємо на єдину мету – 
покращення якості життя наших земляків та розвиток  рідного Чорткова.
 З повагою
 міський голова Володимир ШМАТЬКО

Контакти:  48500, Україна, Тернопільська обл        Приймальня міського голови                  info@chortkivmr.gov.ua            
 м.Чортків,  вул. Т. Шевченка, 21                                  тел.:(03552) 3-91-19; (03552) 2-27-98       chortkiv-press@ukr.net    

Будівництво міського комунального критого ринку — мега-проект 2018 року!
   Міський голова Володимир 
Шматько:
 “Наш Чортків — місто мальовни-
чих місць з унікальною  архітекту-
рою та  історичними пам’ятками  
національного й місцевого значення, 
що створюють неповторний коло-
рит.  Ми по праву пишаємось над-
баннями минулого і сучасного. 
Я як міський голова спільно з де-
путатським корпусом робимо усе 
необхідне аби в повній мірі реалізу-
вати історичний і соціально- куль-
турний потенціал нашого міста. 
  Чортків розбудовується, оновлю-
ється й вдосконалюється. Прово-
дяться капітальні ремонти будин-
ків, шкіл, дитсадків; здійснюється 
мощення тротуарів, доріг; триває 
реконструкція відпочинкових зон — 
парку, скверів, дитячих майданчиків 
тощо.
  Моя мета — зробити Чортків 
туристичним центром Тернопілля, 
що зможе конкурувати з таким  
туристично-привабливим містом 
як Кам’янець-Подільський. 
  Одним із важливих напрямків на 
цьому шляху стане й перенесення із 
центру міста промислового ринку. 
Цьогоріч, завдяки підтриманій де-
путатським корпусом міської ради 
моєї ініціативи, процес капітально-
го будівництва комунального ринку 
розпочато”. 
   Згідно з  рішенням міської ради від 
10 листопада 2017 року № 858 “Про 
надання дозволу Чортківській місь-
кій раді на розроблення детального 
плану території для будівництва 
критого ринку по вул. Олеся Гончара 
в м. Чорткові” депутати надали такий 
дозвіл відповідно до державних та ін-
ших стандартів і правил. Також згідно 
з цим рішенням Чортківська міська 

раду виступила замовником розроб-
ки детального плану.
   Наступним кроком, після опрацю-
вання протоколу громадських слу-
хань від 12 грудня 2017 року, міська 
рада своїм рішення від 02 лютого 
2018 року № 978  затвердила деталь-
ний план території для будівництва 
критого ринку по вул. Олеся Гончара 
в місті Чорткові. 
  Опісля з ПрАТ “Архітектурно-буді-
вельною науково-проектно-вироб-
ничою корпорацією по комплексній 
організації та регенерації середовища 
“Терно- КОРС” Української Акаде-
мії Архітектури та Чортківською 
міською радою  укладено Договір на 
розроблення проектно-кошторисної 
документації (науково-технічної про-
дукції). Вартість робочого проекту 
капітальної будівлі торгового блоку 
критого ринку складає 297 тис. 704 
грн. 
  Цим же виконавцем робіт на основі 
Договору на розроблення проек-
тно-кошторисної документації (нау-
ково-технічної продукції) розробля-
ється робочий проект будівництва 
торгових кіосків критого ринку по 
вул. Олеся Гончара, 21. Вартість робіт 
складає 296 тис. 309 грн.
  За підрахунками орієнтовна  вар-
тість будівництва складає  4 млн. грн.
 Уляна Глущук, начальник відділу мі-
стобудування, архітектури та капі-
тального будівництва:
 “При прийнятті архітектур-
но-планувальних рішень враховані 
вимоги діючих нормативних доку-
ментів та можливості наданої для 
проектування земельної ділянки.
Проектом передбачено розміщення 
критого ринку, у складі якого запла-
новано будівництво капітальної 
двоповерхової будівлі з торговими 

та побутовими приміщеннями, 
комплексу зблокованих одноповер-
хових кіосків для роздрібної торгівлі 
та необхідної інфраструктури.
   На земельній ділянці передбачено 
зону для покупців і зону для підїзду 
та розвантаження автомобілів, 
майданчик для стоянки легкових 
автомобілів.
  Ділянку передбачено упорядкува-
ти, озеленити, обладнати малими 
архітектурними формами, елемен-
тами благоустрою та місцями для 
встановлення рекламних стендів. 
Під’їзні шляхи, тротуари і розван-
тажувальні майданчики будуть 
заасфальтовані або замощені”. 
  Згідно з техніко-економічними 
показниками загальна площа ділянки 
складає 3955 кв.м, площа капітальної 
будівлі - 450 кв. м, кількість торгових 
точок - 171 шт, площа мощення -1945 
кв. м, площа парковки - 814 кв. м.

При розробці детального плану тери-
торії враховувалась існуюча містобу-
дівна ситуація, а також передбачено 
комплексний розвиток території, 
транспортної та інженерної інфра-
структури. 
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 Міська рада залучила 10 мільйонів гривень на реконструкцію ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
Міський голова Володимир Шмать-
ко: 
“Місто Чортків послідовно і впевне-
но рухається до енергоефективнос-
ті. Одним із важливих кроків у цьому 
напрямку є залучення соціальних 
інвестицій. У результаті співпраці 
з міжнародними компаніями маємо 
позитивний результат.
Для впровадження заходів з енерго-
ефективності у загальноосвітніх 
закладах нами підписано угоду з 
Північною екологічною фінансовою 
корпорацією НЕФКО по кредитно-
му договору на вигідних умовах. Для 
втілення ідеї нами свідомо обрано 
одну з найбільших шкіл — ЗОШ № 
5, а також  дошкільний заклад №9, 
де буде проведено термосанацію цих 
будівель”.  
   Міжнародна фінансова організа-
ція «Північна Екологічна Фінансова 
Корпорація (НЕФКО)», що створена в 
1990 році п’ятьма Північними краї-
нами: Данією, Ісландією, Норвегією, 
Фінляндією і Швецією надає кошти 
для реалізації різних екологічних 
проектів в Східній Європі, що спря-
мовані на покращення екологічного 
стану. НЕФКО фінансує проекти по 
скороченню екологічно небезпечних 
викидів – парникових газів і токсич-
них речовин.
   У 2016 році Чортківська міська рада 
виявила зацікавленість у співпраці з 
цією організацією. Відділом муніци-
пального розвитку, інвестицій та енер-
гоменеджменту  розроблено проектну 
пропозицію на тему: «Термосанація 
будівель Чортківської загальноосвіт-
ньої школи №5 та дошкільного закла-
ду № 9» та «Енергозберігаючі заходи. 

Капітальний ремонт електричних 
мереж 0,23 кВ вуличного освітлення в 
місті Чортків, Тернопільської області».
    Вже в травні 2017 року наше місто 
було відібране цією організацією  і 
розпочався процес співпраці по 
проекту «Термосанації будівлі загаль-
ноосвітньої школи №5 та дошкільного 
закладу № 9». 
Для обговорення подальших дій, а 
також призначення консультантів, 
відповідальних за надання підтримки 
місту у підготовці та реалізації про-
екту, представниками НЕФКО було 
здійснено робочий візит до нашого 
міста.  
    Рішенням міської ради 19 липня 
2017 року №184-од затверджено склад 
робочої групи для реалізації інвести-
ційного проекту «Підвищення енерге-
тичної ефективності м. Чортків», яка 
розпочала виконання усіх організа-
ційно- технічних заходів, визначених 
проектом.
    Першим етапом стала розробка 
бізнес-плану цього проекту. У ньо-
му обумовлено техніко-економічне 
обгрунтування даного проекту. Цим 
проектом передбачено здійснення 
таких заходів:
теплоізоляція трубопроводів та запір-
ної арматури системи опалення;
встановлення модульного індивіду-
ального теплового пункту;
встановлення термостатичних регуля-
торів на опалювальні прилади;
заміна старих вікон та дверей на енер-
гозберігаючі; утеплення стін;
утеплення підлоги над проїздами;
вдосконалення вентиляції з системою 
рекуперації.
   Наступним кроком стало погоджен-

ня даного проекту в Міністерстві 
фінансів України. Мінфін погодив 
запозичення до бюджету міста Чорт-
ків Тернопільської області у формі 
отримання кредиту від міжнародної 
фінансової організації НЕФКО у сумі 
8 млн.грн. під 3 % річних у грн. на 5 
років зі щоквартальним погашенням 
даного кредиту рівними платежами 
відповідно до кредитного договору.  
    29 грудня 2017 року між Чортків-
ською міською радою і Північною Еко-
логічною Фінансовою Корпорацією 
підписано кредитний договір, в якому 
обумовлено всі фінансові сторони, 
а саме, суму кредиту, його виплата, 
повернення та можливість достроко-
вого виконання договору, проценти 
та штрафні санкції при невиконанні 
умов договору, зобов’язання щодо 
проекту, щорічні звіти та інші зобов’я-
зання. Ще одним досягненням міста 
стало додаткове виділення в рамках 
даного проекту Фондом Е5Р гранто-
вих коштів в сумі 2 628 624 млн. грн. 
Ці кошти надаються для реалізації 
даного проекту на безповоротній ос-
нові та без сплати жодних відсотків.             
   Наразі триває процес розробки про-
ектно-кошторисної документації про-
екту, де мають бути описані роботи по 
заходах, передбачених в даному проек-
ті, зведений кошторисний розрахунок 
майбутніх робіт та послуг, розрахунки 
при виборі відповідного обладнання, 
технічні умови та вказівки.
Також попередньо розроблена про-
ектно-кошторисна документація на 
реконструкцію покрівлі ЗОШ №5 із 
сучасними гідроізолюючими власти-
востями. Попередня вартість складає  
5 млн. 327 тис. 642 грн. На реалізацію, 

проекту шукаються грантові кошти.
Володимир Шматько:
“Одним із стратегічних завдань 
міської влади є рух до енергоефектив-
ності та проведення енергоощадних 
заходів у Чорткові. Для досягнення 
цієї мети ми вступили до Асоціаціїї 
“Енергоефективні міста України”.   
Знаковим стало і підписання 26 
жовтня 2016 року в м. Єревані (Ві-
рменія) “Угоди мерів — Схід”. Приєд-
навшись до міжнародної спільноти, 
метою якої є впровадження у населе-
них пунктах енергоощадних заходів 
та поширення використання понов-
люваних джерел енергії, Чорткову 
відкрито доступ до кредитних, гран-
тових ресурсів, що спрямовувати-
муться на енергоефективні заходи.  
Також важливим є і приєднання до 
системи моніторингу uMuni. Зав-
дяки цій платформі   проведено 
розрахунки і прораховано наскільки 
неефективно опалюються й освіт-
люються наші приміщення. 
Участь в проекті кредитування 
НЕФКО “Енергозбереження” відо-
мого скандинавського фонду, який 
надасть кредит на рівні 3 % у грн. 
для втілення проекту «Термосанації 
будівлі загальноосвітньої школи №5 
та дошкільного закладу № 9» є важ-
ливим поступом  у напрямку енергоз-
береження міста Чорткова”.

Надання якісних соціальних послуг жителям Чорткова— основа діяльності міської влади

   Ігор Грицик, начальник управлін-
ня соціального захисту населення, 
сім’ї та праці міської ради:
“Пріоритетними завданнями 
нашого управління є забезпечення 
реалізації державної соціальної по-
літики на території міста Чорт-
кова в сфері соціального захисту 
населення. Ми виконуємо покладені 
на нас державою функції  на ко-
ристь непрацездатних, інвалідів, 
пенсіонерів, малозабезпечених, 
оскільки здебільшого представни-
ки саме цього прошарку населення 
потребують підтримки”.
Працівниками управління призна-
чаються та виплачуються державні 
соціальні допомоги, компенсації та 
інші соціальні виплати, встановлені 
законодавством України, надаються 
субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива.
  В управління ведеться Єдиний 
автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги згідно із 
законодавством України та забезпе-
чується реалізація державної полі-
тики у сфері соціальної підтримки 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, а 
також реалізується державна по-
літика у сфері соціально-трудових 

відносин, оплати і належних умов 
праці.
    Так, у 2017  році загальна чисель-
ність одержувачів державних соці-
альних допомог  та компенсацій (14 
різновидів) становила 2 853 особи, 
а видатки на них склали 32 млн. 500 
тис. грн. (допомога при народженні 
дитини – 1 177 осіб, допомога інва-
лідам з дитинства та дітям-інвалідам 
– 431, допомога малозабезпеченим 
сім’ям – 391 особа та інші види соці-
альних допомог).
    У місті Чорткові минулого року 
кількість отримувачей субсидій ста-
новила 5 565 сімей, на фінансування 
яких було виділено 62 млн. 700 тис.  
грн.
Громадяни, які не мали права на 
загальних підставах на призначення 
субсидій надали заяви на розгляд 
постійно діючої комісії з питань 
призначення субсидій при міській 
раді.  
 За підсумком минулого року 1 451 
сім’я  міста скористались цим пра-
вом.
   Без звернень громадян субсидію 
отримали 4 520 сімей, вперше за 
призначенням субсидії звернулись 
1 357 сімей, понад 5 877 домогоспо-
дарствам проведено перерахунків 
субсидії.
    Система пільг у минулому 2017 
році зазнала змін. Основним прин-
ципом зміни у пільговому забезпе-
ченні є адресність пільг та встанов-
лення соціальної справедливості. 
Так, з 01 травня 2016 року відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів 
від 27 квітня 2016 року 
№ 317 громадянам, які мають пільги 
на оплату житлово-комунальних 
послуг і звертаються за субсидією, 
пільги на період отримання субсидії 
не нараховуються.   
   У Чорткові пільгами користується 
третя частина жителів міста, про що 
свідчить база даних Єдиного дер-

жавного автоматизованого реєстру 
пільгових категорій, куди станом на 
1 січня 2017 року внесено дані 8 891 
справи.
    На фінансування спожитих послуг 
особами пільгових категорій насе-
лення у Чорткові в 2017 році держа-
вою виділено 4 млн. 130 тис.грн.
У нашому місті мешкає 1 087 осіб з 
інвалідністю. Упродовж 2017 року 
особам з інвалідністю та малозабез-
печеним сім’ям надано матеріальні 
допомоги на загальну суму 13 тис. 
900 грн. Також здійснюється облік 
інвалідів, які потребують забезпе-
чення пільговим автотранспортом. 
В черзі на отримання автомобілів 
перебуває 9 осіб з інвалідністю.
    На обліку управління перебуває 
301 житель, який постраждав внас-
лідок аварії на Чорнобильській АЕС 
(І категорія -  255, ІІ категорія – 46). 
Вказаній категорії щомісячно ви-
плачують компенсації на продукти 
харчування. Загальна сума виплат за 
рік становить 1млн.  80 тис. грн.
Відповідно до міської Програми 
фінансування видатків на компен-
саційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян авто-
мобільним транспортом на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування в місті Чорткові в 
2017 році видано 277 098 талонів, 
на суму 1млн. 108 тис. грн. Правом 
безоплатного проїзду в Чорткові 
скористались 3 760 чоловік. Варто 
зазначити, що за перевезення піль-
гових категорій громадян міської 
радою витрачено кошти у сумі 96 
тис. 272 грн.
   За рахунок коштів міського бю-
джету за Програмою підтримки 
дітей, які страждають на рідкісні за-
хворювання, двом дітям з орфанним 
захворюванням у 2017 році  виділе-
но 200 тис. грн.  
  Щодо соціального захисту військо-
вослужбовців – учасників АТО, то 

їм надають пільги на житлово-кому-
нальні послуги, а членам сімей заги-
блих щомісячно надається грошова 
допомога в розмірі 500 грн. на особу.
  На обліку управління протягом 
2017 року перебувало 52 внутрішньо 
переміщених громадян, які отриму-
ють щомісячну адресну допомогу 
для покриття витрат на проживан-
ня, в т.ч. на оплату комунальних по-
слуг. Загальна сума виплати допомог 
становить 260 тис. грн. 
  Стосовно письмових та усних звер-
нень щодо роз’яснення конкретних 
питань, то працівниками управлін-
ня опрацьовано 2 415 письмових 
звернень, надано 9 322  усних кон-
сультації. Більшість з них стосува-
лись питань виплати різного роду 
допомог та пільг. 
   З метою підвищення ефективності 
системи соціальних допомог і спро-
щення процедури їх надання, при-
йом громадян в управлінні здійс-
нюється за єдиною технологією, 
яка забезпечує належний прийом 
громадян. Постійно працює телефон 
«гарячої лінії» (2-38-35; 2-38-36) для 
надання консультацій та роз’ясню-
вальної роботи для населення.
Для зручності з березня місяця 
поточного року планується запро-
вадження  на прийом попереднього  
запису в телефонному режимі. 
Ігор Грицик:
«За ініціативи міського голови 
Володимира Шматька  цьогоріч 
в управлінні  діятиме електронне 
звернення щодо отримання кон-
сультацій з питань по отриманні 
державних соціальних допомог, 
субсидій та пільг, а також роз-
силка СМС-повідомлень про факт 
призначення субсидії. 
Новації, які має на меті впрова-
дити управління, роз’яснять та 
прискорять процедуру отримання 
субсидій, допомог та пільг для жи-
телів нашого міста».
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Чортків — друге місто на Тернопільщині, де діє відділ державного архітектурно-будівельного контролю
Міський голова Володимир Шмать-
ко: 
  “Пріоритетне завдання відділу 
державного архітектурно-бу-
дівельного контролю полягає у 
максимальній допомозі жителям 
міста Чорткова в оперативній 
видачі усіх дозвільних документів, 
а також роз’яснення та надання 
консультацій при оформленні до-
кументів. Тому, в першу чергу – це 
адміністративно-консультаційний 
орган, а не каральний. Забудовники 
повинні знати, що якщо вони не 
будуть порушувати закон, то мо-
жуть розраховувати на підтримку 
і допомогу з боку Держархбуд-
контролю. Однак, якщо будуть по-
рушення, то ДАБК має достатньо 
інструментів, щоб вплинути на 
них та завадити зловживанням. 
      Для нас важливо, щоб, з одного 
боку, зберегти унікальну архітек-
турну історію нашого міста, а з 
іншого – оновити і модернізувати 
інфраструктуру задля зручності 
та комфорту жителів Чорткова».
     У рамках децентралізації системи 
Держархбудконтролю 14 листопада 
2017 року Державна архітектур-
но-будівельна інспекція України 
передала нові містобудівні повно-
важення місту Чорткову, яке стало 
другим містом після обласного цен-
тру та 88 містом в Україні, що має 
відповідні повноваження.
     Цьому передувало рішення депу-
татів міської ради, які підтримали 
ініціативу міського голови Воло-
димира Шматька щодо утворення 
відділу державного архітектурно-бу-
дівельного контролю у Чортківській 
міській раді. 
«Деякі міста з Тернопільщини й 
України теж заявлялися, але повно-
важень так і не перейняли», - зазна-
чив начальник відділу державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю Володимир Юрків. 
«Для створення таких відділів на 
місцях та набуття повноважень 
існують певні критерії і вимоги», - 
продовжив Володимир Юрків. 
 “В першу чергу — це забезпечення 
штатними одиницями не менше 

трьох чоловік (начальник відділу, 
інспектор, реєстратор), а також 
приміщенням, оргтехнікою та засо-
бами. Наступний крок - працівники 
відділу повинні пройти курси у м. 
Києві, скласти іспити, щоб одержа-
ти доступ до Державного реєстру. І 
лише після перевірки Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України виконання усіх цих зобов’я-
зань комісією передаються архівні 
документи й надається дозвіл на 
самостійну діяльність.
    Таким чином, починаючи з 14 
листопада 2017 року, після про-
ходження курсів й успішної здачі 
іспитів нами отримано допуск до 
Державного реєстру, прийнято від 
Тернопільської ДАБІ архів й роз-
почато свою діяльність»,- сказав 
керівник відділу.  
У штаті відділу - 3 чоловіки (началь-
ник відділу, інспектор, реєстратор). 
В усіх   працівників є відповідна 
освіта та стаж роботи за фахом. 
Зокрема,   начальник підрозділу має 
вищу будівельну освіту, спеціаль-
ність – інженер-будівельник, стаж 
за фахом - 8 років, вища будівельна 
освіта й у інспектора, спеціальність 
– інженер-будівельник, у державного 
реєстратора вища юридична освіта. 
Відповідно до усіх вимог міська влада 
забезпечила відділ відповідним при-
міщенням, необхідною оргтехнікою 
та засобами. 
    За час функціонування ДАБК 
працівниками зареєстровано 16 
повідомлень про початок будівель-
них робіт, 2 з них – відправлено 
на доопрацювання. У Державному 
реєстрі зареєстровано 12 декларацій 
про готовність об’єкта до експлуата-
ції і одну відмову через неправильне 
заповнення декларації.
     Згідно з нормами чинного зако-
нодавства та відповідно до встанов-
леної форми, особи - претенденти 
на забудову особисто заповнюють 
і подають декларації до міського 
ЦНАПу. Відділ ДАБК активно співп-
рацює з цією організацією й  мак-
симально опрацьовує документи, 
а у разі виявлення неточностей й 
зауважень надає консультації щодо 

правильного заповнення 
декларації для її подаль-
шої реєстрації 
   Тому, відсоток повер-
нення декларацій від 
жителів Чорткова у порів-
нянні з Тернопільським 
ДАБІ  ( близько 40%) є 
незначний (близько 5% ). 
   Вже за цей невеликий 
період роботи працівники 
відділу дійшли до виснов-
ку   що у місті Чорткові 
спостерігається тенденція 
будувати незаконно, а по-
тім сплачувати штрафи. 
При цьому, при накладенні штраф-
них санкцій  люди заявляють, що: 
«ми не знали, ми не володіємо такою 
інформацією, а раніше було вигідно 
спочатку збудувати, а потім сплатити 
незначний штраф і т.д.».  
     Спеціалістами відділу постійно 
наголошується, що на даний момент 
штрафи зросли і будуть зростати й 
надалі, бо вони прив’язані до міні-
мальної заробітної плати. Оскільки 
мінімальна зарплата постійно зро-
стає, тому, зростатимуть і штрафи. 
Відповідно до наданих повноважень 
максимальний  штраф, що стосуєть-
ся приватних підприємців (СТО,  ав-
томийки, кафе і т.п., які не введено в 
експлуатацію) сплачуватимуть до 150 
тис. грн. Для фізичних осіб, штрафи, 
які накладаються на будівництво і 
проживання без відповідних пра-
воустановчих документів складають 
від 4 тис. 200 грн. до 26 тис. грн.
     Станом на 28 лютого 2018 року 
відділом ДАБК спільно з муні-
ципальною поліцією, відділами 
містобудування, архітектури та 
капітального будівництва, жит-
лово-комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури, зе-
мельних ресурсів та охорони навко-
лишнього середовища проведено 26 
перевірок. 
  Також проведено 10 самостійних пе-
ревірок,  з них, на 4 власників об’єк-
тів  - складено протоколи про адмін-
порушення та видано постанови про  
штрафні санкції. Всього накладено 
штрафів на суму 26 тис. 470 грн.  

 Володимир Шматько: 
  “Шановні жителі міста Чортко-
ва! Звертаюсь до усіх, хто планує 
будівництво: дотримуйтесь правил 
і норм діючого законодавства, звер-
тайтесь до новоутвореного органу 
архбудконтролю за консультацією, 
вам  допоможуть абсолютно без-
коштовно і в найкоротший термін 
отримати усі необхідні дозвільні 
документи. 
   Адже відділ державного архітек-
турно-будівельного контролю 
створено в першу чергу для того, 
щоб спростити отримання адмі-
ністративних послуг для вас, дати 
«зелене світло» законним будів-
ництвам та заблокувати можливі 
будівельні афери. 
    Впевнений, що з новими місто-
будівними повноваження громада 
міста отримає додатковий стимул 
для розвитку.
   Також наголошую, що в новообра-
ній міській раді не має хабарництва 
і корупції, усі наші дії направлені 
на створення сприятливих умов 
для  розвитку місцевого підприємни-
цтва й залучення іноземних інвес-
тицій. 
    Ми готові до співпраці з усіма під-
приємцями на засадах прозорого та 
відкритого партнерства.  
   Тому, звертаюсь до інвесторів, до 
наших заробітчан: повертайтесь у 
Чортків! Розвивайте малий і серед-
ній бізнес! Будуймо разом європей-
ське місто, де буде комфортно  усім 
його жителям». 

                                         Міська влада сприяє утворенню ОСББ
у місті Чорткові  міською радою 
прийнято Програму підтримки та 
стимулювання створення ефектив-
них об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків міста Чорт-
кова на 2018-2020 роки.  
   Програмою передбачено створен-
ня дієвого механізму утримання 
житла шляхом створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків та допомога уже сфор-
мованим ОСББ у вирішення най-
пріоритетніших напрямків щодо 
покращення  житлових умов через 
впровадження мікро-проектів по 
проведенню енергозберігаючих 
заходів у будинках на умовах спів-
фінансування. 
   Важливим стимулом до створення 
та повноцінного функціонуван-

технічної документації на будинок 
або проведення ремонтних робіт в 
будинку, заміну вікон та дверей, а 
також заміну комунікацій мереж.
Крім того, відповідно до Програ-
ми, ОСББ може одержати кошти з 
міського бюджету на умовах співфі-
нансування, а саме: 
50 % від загальної суми вартості  
робіт згідно з кошторисом (проек-
том) на проведення енергозберіга-
ючих заходів (заміну вікон, дверей, 
утеплення фасаду будинку); 
70% від загальної суми вартості  ро-
біт згідно з кошторисом (проектом) 
на проведення ремонту покрівлі з 
використанням енергозберігаючих 
технологій. енергозберігаючих захо-
дів на проведення ремонту покрівлі.      
    На даний час в м. Чорткові заре-
єстровано 104 ОСББ, що становить 
більше 60% всіх багато квартирних 
житлових будинків міста. За період 
реалізації Програми та її виконання 
у повному об’ємі планується ство-
рити ще 87 ОСББ у місті. Протягом 
2017 року 5 ОСББ взяли участь у 
співфінансуванні згідно з Програ-
мою підтримки ОСББ, яким виділе-
но 183 683 грн. із міського бюджету 
на проведення енергозберігаючих 
заходів.
   Відтак, міська рада надаватиме 
підтримку тим громадянам, які самі 

ініціюють вирішення соціально-е-
кономічних та екологічних про-
блем. 
   Отже, допомогу в реалізації про-
ектів може отримати кожне ОСББ 
міста, якщо від здачі будинку в 
експлуатацію пройшло 10 років, 
а також якщо об’єднання готове 
робити фінансовий внесок і забез-
печити подальше самостійне утри-
мання будинку.  
Володимир Шматько: 
  “Міська влада готова надава-
ти фінансову підтримку для тих 
мешканців багатоквартирних 
будівель, котрі погодилися утво-
рити ОСББ. Цьому сприятиме 
і  діюча Програма, що передбачає 
заходи з самоорганізації та соці-
альної активізації чортківської 
громади, розроблення та впрова-
дження громадських ініціатив для 
покращання якості життя наших 
жителів. 
    Вкотре звертаюсь до власників 
багатоквартирних будинків, які 
ще не утворили ОСББ:  переходь-
те на нову форму господарювання 
через створення ОСББ. 
   Це є перспективний шлях у 
вирішенні багатьох питань по 
наведенню порядку на своїх тери-
торіях”.  

ня ОСББ стала допомога 
при створенні ОСББ, а 
саме: надання фінансової 
підтримки для розвитку 
об’єднання. При утворен-
ні об’єднання з міського 
бюджету надається однора-
зова фінансова допомога, 
розмір якої вирішується 
комісією та не повинна 
перевищувати 100 тис. грн. 
кошти. Виділені з міського 
бюджету можуть бути ви-
користані для виготовлення 

Міський голова Володимир 
Шматько: 
“Моя позиція як міського голови 
залишається незмінною: жителі 
багатоквартирних будинків ма-
ють створювати ОСББ. Я дякую 
усім, хто проявляє небайдужість у 
прагненні змін на краще та ак-
тивно вирішує існуючі проблеми, 
бо там, де створено ОСББ, там 
мешканці дбають про місце, в 
якому живуть, раціонально вико-
ристовують зібрані кошти. Це 
шлях по якому слід рухатись усім”. 
     З метою сприяння сталому соці-
ально-економічному розвитку на 
місцевому рівні шляхом зміцнення 
спільного управління майном та 
заохочення громадських ініціатив 
до покращення умов проживання 
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        Як виконуються міські програми з розвитку спорту у Чорткові

   
Про про хід виконання Комплек-
сної програми розвитку футболу 
в місті Чорткові на період 2016-
2021 років та Міської програми 
розвитку волейболу і баскетболу 
на 2016-2020 роки за період 2017 
року звітує начальник відділу 
молоді та спорту управління осві-
ти, молоді та спорту міської ради 
Віктор Нагірний. 
 
   Віктор Нагірний: 
“За активної підтримки та все-
бічного сприяння міського голови 
Володимира Шматька, депу-
татського корпусу міської ради у 
Чорткові активно розвивається 
спорт, покращується матері-
ально-технічна база спортивних 
об’єктів. Команди міста Чорт-
кова є не лише учасниками облас-
них чемпіонатів та чемпіонатів 
України,  а й демонструють висо-
кі спортивні досягнення, займа-
ють призові місця”.  

    У 2017 році для забезпечення 
участі футбольної команди ФК 
“Чортків-Педуніверситет” у Чемпі-

              Про підсумки роботи за 2017 рік комунального підприємства 
                     «Парковий культурно-спортивний комплекс»
     За ініціативи міського голови 
Володимира Шматька рішенням 
міської ради від 24 травня 2016 
року № 222  створено КП «Пар-
ковий культурно-спортивний 
комплекс».
Як зазначив директор цього ко-
мунального підприємства Воло-
димир Снігур, основною діяльно-
стю підприємства є утримання в 
належному стані парку, скверів, 
стадіону, зелених насаджень у м. 
Чорткові.

     Штатна чисельність працівників 
підприємства станом на 01 січня 
2018 р. становить 16 осіб, в т.ч. 
адмінперсонал – 3 особи.
     Підприємство обслуговує парк 
ім. І.Франка, площею 14, 5 га, ста-
діон «Харчовик», площею 5, 2 га, 
сквери, площею 1 га.

    За 2017 рік надано платних по-
слуг на суму 39 тис. 566 грн., 
з яких було проведено видатки на 
загальну суму 38 тис. 015 грн. 
Зокрема, здійснено оплату комп-
лекту гідро замків до автогід-
ропідйомника АГП – 18, палив-
но-мастильних матеріалів, послуг 

охорони, оренду біо-туалетів, 
електроенергії тощо.
      На 2017 рік затверджено кошто-
рис у сумі 3 млн. 974 тис. 850 грн., 
а фактичні обсяги видатків ста-
ном на 1 січня 2018 року склали за 
загальним фондом – 2 млн. 252 тис. 
912 грн., зокрема, витрати на опла-
ту праці склали 
1 млн. 100 тис.  367 грн., оплата по-
слуг – 736 тис. 251 грн., а саме:
   Поточний ремонт сходів та пан-
дусу вхідної частини парку ім. І. 
Франка, поточний ремонт фонта-
ну (заміна насосів, встановлення 
фільтрів, перенесення обладнання), 
виготовлення паркових ліхтарів, 
ремонт лавок, ремонт пандусів та 
тротуарів вхідної зони стадіону 
«Харчовик», ремонт площадки біля 
літньої сцени в парку ім. І. Франка 
та ін.
     Фактичні обсяги видатків на 
01 січня 2018 р. за спеціальним 
фондом склали 1 млн. 721 тис. 938 
грн., з них 779 тис. 400 грн. – кошти 
державної субвенції, що спрямова-
ні на:
    капітальний ремонт опалення ад-
мінприміщення – 188 тис. 837 грн., 
капітальний ремонт їдальні, кухні, 

санвузлів – 64 тис. 285 грн., 
капітальний ремонт кабінету (тре-
нерської) та монтаж твердопалив-
ного котла та бойлера на 500 л – 
48 тис. 728 грн., 
капітальний ремонт гідросистеми 
та заміна вузлів автогідропідйом-
ника АГП – 18 – 49 тис. 600 грн., 
виготовлення проектної докумен-
тації з реконструкції парку – 
930 тис. 300 грн., 
будівництво приміщення громад-
ського туалету в парку ім. І. Франка 
– 250 тис. 251 грн. та ін.

     У 2018 році підприємство пла-
нує провести:
   облаштування вхідної зони пар-
ку; монтаж системи дренажу та 
поливу в парку; 
заміну вуличних ліхтарів; 
заміну електрокабельних мереж; 
провести повну санітарну очист-
ку від аварійних дерев та висадку 
нових зелених насаджень; 
завершити будівництво спортивно-
го футбольного майданчика та ін.

онаті України з футбо-
лу серед аматорських 
команд у міському 
бюджеті було запла-
новано 450 тис. грн., 
використано кошти у 
сумі 274 тис. 792 грн.
   Для участі футболь-
ної команди “Чорт-
ків-Педліцей” U15 та 
“Чортків-Педліцей” 
U17 у Дитячо-юнаць-
кій футбольній лізі 
України використано 

134 тис. 979 грн. 36 коп. (запланова-
но 150 тис. грн.).
   На придбання спортивного інвен-
таря та екіпірування використано 
365 тис. грн.
   На розвиток волейболу у 2017 
році використано 83 тис. грн. (за-
плановано — 90 тис. грн.)
Волейбольна команда “Кристал” 
брала участь:
04-08 лютого 2017 року у II турі 
Чемпіонату України “Дитяча ліга” з 
волейболу сезону 2016-2017 років у 
м. Біла Церква.

    Турніри:
03-05 березня 2017 р. – Відкритий 
Кубок Чернівецької області з во-
лейболу серед жіночих команд (м. 
Чернівці).
     Наша команда посіла III місце.
    Зимовий чемпіонат України з 
волейболу пляжного серед дівчат 
2001 р.н. і молодших:
I тур — м. Суми — 13-15 січня 2017 
р.
Підсумок:
I пара — 13 місце — 15, 5 рейтинго-
вих очок
II пара — 17 місце — 7.5 рейтинго-

вих очок
II тур — не брали участь, кваліфі-
кувались у фінал з першого туру за 
кількістю набраних очок
    Фінал — м. Чорноморськ — 9-11 
березня 2017 р.
Підсумок:
I пара — 13 місце -15,5 очок
II пара — 24 місце — 3 очка.

   08 -10 вересня 2017 року волей-
больна команда “Кристал” взяла 
участь у Відкритому Кубку Києва 
ім. Ю.Г. Затворницького з волейбо-
лу пляжного серед дівчат та юнаків 
у вікових категоріях до 14, до 16, до 
18 років.
    У старшій віковій категорії серед 
24 команд зайняли 9 місце, у мо-
лодшій віковій категорії — 24 місце 
серед 46 команд.
      У жовтні 2017 року розпочався 
Чемпіонат Тернопільської області з 
волейболу серед чоловічих команд 
сезону 2017-2018 років. Волейболь-
на команда “Кристал” – учасник 
цих ігор.
        16-17 грудня 2017 року у від-
критому турнірі з пляжного волей-
болу в приміщеннях 
серед дівчат 2002-2003 
р.н. “Кубок мера міста 
Чорткова” до Дня 
Святого Миколая 
волейбольна команда 
“Кристал” зайняла I 
місце.

На розвиток баскетбо-
лу у 2017 році викори-
стано 228 тис. 058 грн.
(заплановано — 270 
тис.грн.).
      Участь баскетболь-
ної команди “Кристал” 

у ВЮБЛ України 2016/2017 років:
I тур —м. Івано-Франківськ – 2016 
р.
II тур —м. Львів – 2016 р.
III тур —м. Одеса
IV тур —м. Ужгород
V тур —м. Дніпро
VI тур —м. Чортків
VII тур —м. Черкаси
VIII тур (PLAY-OFF) — м.Черкаси
IX тур (фінал) — м. Дніпро
     
   Баскетбольна команда “Кристал” 
зайняла 7 місце у Всеукраїнській 
юнацькій баскетбольній лізі Украї-
ни серед юнаків 2004 р.н.

    Участь баскетбольноїт коман-
ди “Кристал” У ВЮБЛ України 
2017/2018 роки:
I тур —м. Ужгород
II тур —м. Львів
III тур —м. Рівне

    У 2017 році на придбання баскет-
больного обладнання (щити-допла-
та) виділено 40 тис. грн.


