
   жовтень  № 7                                                                                                                                                                                                          безкоштовно
Шановні освітяни!
  У першу неділю жовтня в Україні тра-
диційно вшановують усіх працівників 
освіти з професійним святом.
    Щиро вітаю чортківську освітянську 
родину -  педагогічні колективи шкіл, 
дитячих дошкільних навчальних закладів, 
Палацу дітей та юнацтва, Чортківського 
державного медичного коледжу,  Чорт-
ківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О. Барвінського, Чортків-
ського коледжу підприємництва і бізнесу, 
навчально-наукового інституту підпри-
ємництва і бізнесу Тернопільського НЕУ, 
Чортківського вищого професійного 
училища  - з прийдешнім Днем вчителя!
Вам, шановні педагоги, наше визнання і 

повага, бо даєте світло знань і багатство душі нашим дітям. 
      Праця вчителя в школі чи викладача вищого навчального закладу, праців-
ника у дошкільній чи позашкільній установі – справа відповідальна. Вчитель 
— не просто професія. Це покликання душі, вічний пошук істини та самовід-
даність.
     У загальноосвітніх навчальних закладах м. Чорткова - 283 кваліфікованих 
педагогів.  
     Ваша віддана та нелегка праця приносить свої плоди. Вам вірять, вас 
люблять і шанують. Як доказ цього, випускники  шкіл у 2018 році отримали 
13 медалей — 9 золотих та 4 срібних. На рахунку чортківських школярів 33 
перемоги в обласних олімпіадах з базових навчальних дисциплін та перемоги 
у творчих конкурсах різних рівнів.
    Радію, що реформа “Нова українська школа” завдяки спільним зусиллям 
держави, місцевої влади й вас, шановні педагоги, яскраво втілилась у кожно-
му 1 класі закладів загальної середньої освіти нашого міста.
    У день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі, 
невтомний творчий пошук, самовідданість, високу професійність та життєву 
мудрість.
     Бажаю міцного здоров’я, нескінченної любові учнів, терпіння і віри. 
Нехай Бог завжди допомагає вам у вашій нелегкій, але такій благородній 
праці. 
    Нехай вам завжди всміхається доля, дарує вам міцне здоров’я та довголіття, 
а у ваших родинах завжди панують тепло, радість та затишок. 
З глибокою повагою
міський голова Володимир ШМАТЬКО

 Про головне: рішення міської ради та виконавчого 
комітету, прийняті у вересні місяці п.р.
  Депутати Чортківської міської 
ради схвалили звернення до вищих 
ешелонів влади
   На черговій 43 сесії міської ради 
депутати звернулись до голови 
Верховної Ради України А. Пару-
бія, Прем’єр- міністра України В. 
Гройсмана, міністра освіти і науки 
України Л. Гриневич, в.о. міністра 
фінансів України О. Макарової щодо 
виділення з державного бюджету до-
даткових коштів освітньої субвенції 
на 2018 рік.
   У зверненні, зокрема, йдеться, що 
на заробітну плату педагогічним 
працівникам міста Чорткова з дер-
жавного бюджету відповідно до фор-
мули розрахунку заробітної плати 
була виділена субвенція у розмірі 31 
307,3 тис грн. Цих коштів недостат-
ньо для оплати праці, виплати над-
бавки за престижність та винагоро-
ди за сумлінну працю педагогічним 
працівникам. Так, сума недофінан-
сування по місту Чорткову в коштах 
на оплату праці з нарахуванням за 
рахунок освітньої субвенції складає 
3,5 млн. грн. (без урахування вина-
городи за сумлінну працю, надбавку 
за престижність праці педагогічних 
працівників та інші виплати).
   Вжиті організаційні заходи для по-
криття недофінансування за рахунок 
внутрішніх резервів, а саме: спряму-
вання вільних залишків коштів міс-
цевого бюджету, здійснення заходів 
щодо оптимізації мережі бюджетних 
установ, скорочення непершочер-
гових видатків та ін. дало можли-
вість зменшити недофінансування 
на загальну суму 723,9 тис. грн., але 
не вирішило проблему у повному 
обсязі.
   Тягар бюджетних зобов’язань, 
який щорічно центральна влада 
перекладає все більшою мірою на 
місцеві громади, не компенсується 
наданням відповідних фінансових 
можливостей. А коштів від переви-
конання місцевих бюджетів явно 
недостатньо, щоб одномоментно 
(без перехідного періоду) вирішу-
вати у повному обсязі питання, які 
ще вчора належали до компетенції 
державного бюджету.
   Тому, з метою забезпечення своє-
часного та належного фінансування 
захищених статей видатків, запобі-
гання соціальної напруги серед педа-
гогічних працівників, недопущення 
й попередження невдоволень педа-
гогічних колективів, депутати по-
просили додатково виділити освітню 
субвенцію на 2018 рік з державного 
бюджету місцевому бюджету на оп-
лату праці з нарахуванням педагогіч-
ним працівникам у сумі 3,5 млн. грн.

   Міська рада виділила кошти на 
закупівлю інсуліну
   Депутатами міської ради затвер-
джено угоду між Чортківською 
міською радою та Чортківською 
районною радою про передачу 
коштів з міського бюджету до район-
ного бюджету на співфінансування 
Чортківської комунальної районної 
лікарні. 
   Предметом угоди є передача ко-
штів у вигляді міжбюджетного 
трансферту на 2018 рік 100 тис. грн. 
на закупівлю інсуліну для інсуліно-
залежних людей, хворих на цукро-
вий діабет.
    Також, відповідно до Програми 
надання адресної грошової допомо-
ги прийнято рішення про надання 
грошової допомоги на лікування 
двом важкохворим жителям міста 
Чорткова.

  Депутати схвалили зміни 
до міського бюджету
  На позачерговій 44 сесії міської 
ради депутати прийняли рішення 
внести зміни до рішення міської 
ради від 12 грудня 2017 року № 894 
“Про міський бюджет на 2018 рік”.
   Зважаючи на те, що за підсумка-
ми 9 місяців п.р. збільшено доходи 
загального фонду міського бюджету 
на 3 млн. 138 тис. 437 грн. виріше-
но ці кошти розподілити таким 
чином.
  На потреби освітянської галузі ви-
ділено 1 млн. 063 тис. 487 грн. 
   Вкотре підтримано також і охоро-
ну здоров’я. На придбання електро-
кардіографа виділено 65 тис. грн., на 
закупівлю медичного препарату для 
надання допомоги пацієнтам з ін-
сультом — 60 тис. грн. та 25 тис. грн. 
- на придбання фіброгастроскопів.
   Не оминули депутати своєю ува-
гою і соціальний захист. Так, на 
виплату компенсацій за пільговий 
проїзд виділено 100 тис. грн., на 
ремонт приміщення Чортківського 
комунального центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів “Доро-
га в життя” - 71 тис. грн., на заходи 
міської програми “Милосердя” - 21 
тис. грн.
  Взято до уваги і клопотання керів-
ництва 6 державної пожежно-ряту-
вальної частини Управління ДСНС 
України у Тернопільській області 
щодо виділення 70 тис. грн. для при-
дбання гаражних воріт.
   Решту коштів розподілено на 
об’єкти житлово-комунального 
господарства. Окрім того, здійснено 
перерозподіл видатків між головни-
ми розпорядниками коштів.

  Комфортні умови для дітей — першочергове    
                        завдання міської влади

розпочали у дитячому дошкільному 
навчальному закладі № 3. Оскільки 
невідкладних заходів потребував 
дах, то наразі проводиться пере-
криття даху з елементами утеплення 
і обробкою дерев’яних балок. Вар-
тість цих робіт складає 970 тис. грн.
Стосовно ДНЗ № 6, то ремонтні 
роботі по заміні усіх батарей опа-
лення ведуться у два етапи, окремо I 
та II поверх. Згідно з розрахунками 
проектно-кошторисної докумен-
тації вартість робіт на I поверсі 
складає 199 тис. 818 грн., II поверх 
— 199 тис. 500 грн. Також придбано 
газовий лічильник, вартістю 8 тис. 
080 грн.
Аналогічний лічильник буде вста-
новлено і в ДНЗ № 8.
    На виконання доручення міського 
голови Володимира Шматька щодо 
необхідності заміни усіх санвузлів у 
дошкільних навчальних закладах, ...
                (продовження на ст. №2)

Міський голова 
Володимир Шматько: 
“Освітянська галузь є пріоритет-
ною для міської влади. Ця позиція 
залишається незмінною для мене як 
міського голови. Адже суспільство 
довірило нам найцінніше — моло-
де покоління. І від того, наскільки 
багато душі, знань, турботи ми 
вкладемо в них сьогодні, - такою й 
буде наша держава завтра. Тому, ми 
намагаємось працювати таким чи-
ном, щоб практично кожен навчаль-
ний заклад отримав певну матері-
альну підтримку. Прагну, щоб усі 
школи, дитсадки були модернізовані, 
утеплені, ремонтувались, ставали 
сучаснішими та комфортними”.
   Про заходи, проведені в навчаль-
них закладах міста напередодні 
нового опалювального сезону, 
коментар начальника управління 
освіти, молоді та спорту Людмили 
Поліщук.
“Насамперед, ремонтні роботи 
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                Із засідань виконавчого комітету
   Виконкомом затверджено вар-
тість харчування у школах
  На засіданні виконавчого коміте-
ту прийнято рішення підвищити 
вартість обіду у закладах загаль-
ної середньої освіти з 19,80 грн. до 
21,75 грн.
   Пільгові категорії учнів, а саме: 
діти-сироти, діти-інваліди, діти, 
позбавлені батьківського піклуван-
ня, діти з малозабезпечених сімей, 
діти, які прибули із зони АТО та 
діти, батьки яких є учасниками 
АТО, харчуватимуться у школах 
безкоштовно – за рахунок коштів 
міського бюджету.
   Підставою для підвищення вар-
тості обіду на 10 % стало клопо-
тання директора ТзОВ «БЕНЕФІД 
ФУД» Ірини Завадовської. Причи-
ну підвищення вартості обіду Іри-
на Завадовська пояснює зростан-
ням мінімальної заробітної плати, 
підвищенням цін на енергоносії та 
вартості продуктів харчування.
  
   За клопотанням директора 
Чортківської спеціалізованої 
школи-інтернат № 3 спортив-
ного профілю імені Романа Ілья-
шенка Тетяни Яремко прийнято 
рішення встановити вартість хар-

чування на 2018-2019 навчальний 
рік для дітей профільних спортив-
них класів цього закладу в розмірі:
- віком 10-11 років (5 клас) - 40,00 
грн,
- віком 15-16 років (10 клас) - 45,00 
грн.

   За клопотанням начальника 
управління освіти, молоді та 
спорту Людмили Поліщук  затвер-
джено проектно-кошторисна доку-
ментація на будівництво спортив-
ного майданчика для міні-футболу 
з штучним покриттям на території 
ЗОШ № 5.   

    З метою упорядкування роз-
міщення тимчасових споруд для 
впровадження підприємницької 
діяльності на території міста та 
визначення їх зовнішнього вигляду 
виконавчим комітетом затвердже-
но архітипи тимчасових споруд. 
Відповідно, власникам (користува-
чам) таких споруд у місті Чорткові 
доведеться протягом одного року з 
моменту прийняття цього рішення 
привести тимчасові споруди для 
ведення підприємницької діяльно-
сті у відповідний вигляд згідно з 
вимогами цього рішення.

Коротко про важливе
  Дізнатися розмір субсидії тепер 
можна онлайн
   Щоб дізнатися призначено чи не 
призначено вам субсидію тепер не 
потрібно телефонувати в управлін-
ня соціального захисту населен-
ня. Відтепер розмір своєї субсидії 
можна дізнатися он-лайн – на сайті 
subsidii.ioc.gov.ua.
   Міністерство соціальної політики 
України відкрило доступ до Єдино-
го державного реєстру отримувачів 
житлових субсидій. За адресою 
subsidii.ioc.gov.ua українці мають 
змогу ввести свою поштову адресу 
і дізнатися чи призначено їм субси-
дію та який її розмір за опалюваль-
ний й неопалювальний сезони.
   Єдиний державний реєстр отри-
мувачів житлових субсидій створе-
ний Урядом в Україні вперше в іс-
торії української незалежності. Він 
дає змогу ефективно контролювати 
кожну гривню, виділену з держав-
ного бюджету на допомогу населен-
ню у сплаті комунальних послуг, 
підвищити адресність допомоги й 
покращити ефективність програми 
житлових субсидій.

Спалювати сміття небезпечно та 
невигідно
  Міністерство екології та природ-
них ресурсів України закликає 
громадян не спалювати листя та 
траву. Це несе велику небезпеку для 
нашого здоров’я та згубно впливає 
на природу.
   Внаслідок спалювання забрудню-
ється повітря, підвищується ризик 
виникнення ракових пухлин, респі-
раторних захворювань та алергії, че-
рез знищення комах та рослинності 
знижується родючість ґрунту, через 
додаткові викиди парникових газів 
змінюється клімат, зникають бага-
то видів тварин та птахів, гинуть 
комахи, які беруть участь у процесі 
творення ґрунту, збіднюється видо-
вий склад рослинності.
 1 тонна тліючого листя – це 30 кг 
чадного газу.
  За спалювання листя та трави згід-
но зі статтею 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня передбачена відповідальність у 
вигляді накладення штрафу на фі-
зичних осіб у розмірі від 340 до 1360 
гривень, на посадових та юридич-
них осіб – від 850 до 1700 гривень. 

У Чорткові від початку 2018 року 
муніципальною поліцією складено 
23 протоколи за відповідні право-
порушення.

        Поради юриста
   Як при купівлі перевірити       
           юридичну чистоту
                 квартири?

По-перше, потрібно отримати у 
власника квартири документ, що 
підтверджує право власності. 

До таких документів можна відне
сти:
свідоцтво про приватизацію житла;
договір купівлі-продажу / обміну / 
дарування;
в деяких випадках - рішення суду 
або інші документи.

Покупцеві слід уважно оглянути 
документи про право власності на 
предмет наявності дописів, виправ-
лень і т.п.

По-друге, 
варто знати, що право власності 
вважається набутим належним чи-
ном, якщо воно зареєстроване. 

На сьогоднішній день ви можете 
перевірити реєстрацію такого права 
або звернувшись до нотаріуса, який 
буде оформлювати вашу угоду 
купівлі-продажу, або з’ясувати 
самостійно на сайті Міністерства 
юстиції. 

Для цього потрібно зареєструватися 
належним чином, сплатити невели-
ке державне мито і отримати необ-
хідну інформацію по конкретному 
об’єкту нерухомості.
    
Повернення якісного товару

Замінити або повернути якісну по-
купку до магазину значно простіше, 
аніж товар з дефектом, але існують 
свої нюанси. 

Згідно зі статтею 9 Закону Украї-
ни “Про захист прав споживачів” 
покупець має право обміняти або 
здати якісний непродовольчий 
товар, якщо він не задовольняє його 
за габаритами, розміром, кольо-
ром, формою, фасоном або іншими 
властивостями, і тому не може бути 
використаний за призначенням.

Отже, повернути товар належної 
якості до магазину (або замінити 
його на інший, аналогічний) можна, 
якщо дотримані наступні умови 
повернення товару:

Його немає в переліку тих товарів, 
що не підлягають обміну і повер-
ненню 
(лікарські препарати та медичні 
засоби; предмети особистої та сан-
гігієни;   парфумерно-косметичні 
вироби; нижня та постільна білизна 
та ін).  

Він не використовувався і зберігся 
в тому вигляді, в якому його купу-
вали.

Минуло менше 14 днів з моменту 
придбання товару. Далі повернен-
ня можливе лише по гарантії. 

Таку рубрику - поради юриста - 
ми будемо і надалі друкувати на 
шпальтах інформаційного бюлет-
ня. 

Сподваємось, що ця інформація 
буде корисної для вас, наші ша-
новні читачі.

Пам’ятайте! Cпалювати листя 
– шкодити здоров’ю і навколиш-
ньому середовищі! Бережіть себе 
і своїх близьких! Не будьте бай-
дужими до правопорушників, які 
нехтують загальноприйнятими 
правилами! Зупинімо разом непра-
вомірні дії несвідомих громадян!

   Чортківська міська рада провела 
тендер на визначення підрядника 
з виконання робіт. Хід проведення 
тендеру та пропозиції усіх фірм, які 
подали заявку на проведення відпо-
відних робіт, були перевірені пред-
ставниками НЕФКО.
   Наразі школа № 5 готується до 
приїзду підрядника. Попередньо з 
Києвом було узгоджено, що перемо-
жець тендерних торгів — це Іва-
но-Франківська фірма ADAMSON. 
Ця фірма вже не один рік працює 
на ринку з НЕФКО і має позитивні 
відгуки. Є багато закладів освіти, 
де ця фірма проводила роботи по 
утепленню фасадів, заміни і встанов-
лення вікон, дверей, індивідуального 
теплового пункту.
    У загальноосвітній школі № 5 ми 
плануємо також встановити індиві-
дуально тепловий пункт, повністю 
утеплити фасад стін (утеплення буде 
проводитись мінеральною ватою, 
товщиною 10 см), замінити вікна, 
двері, що ведуть до підвалів, частко-
во дах (в тих локаціях, що найбільше 
потребують). На жаль, коштів не 
вистачає, щоб повністю замінити 
дах на шатровий. Тому, буде прове-
дено реконструкцію тих ділянок, які 
найбільш проблемні. Що стосується 
системи опалення, то попередньо 
планувалось, що будуть замінені 
краники, деякі батареї, але фірма, ко-
тра виграла цей тендер надала ціну, 
що трохи завищує наші попередні 
розрахунки. Тому, потрібно було 
робити вибір. Узгодивши питання 
з представниками НЕФКО щодо 
відкладення цих робіт, ми плануємо 
уже в перших числах жовтня підпи-
сати договір про співпрацю з пред-
ставниками фірми-підрядника, та 
розпочати заплановані роботи.
   Звичайно, вирішити усі проблеми, 
що накопичувались роками в такий 
короткий термін неможливо. Про-
те, усі позитивні зрушення, які вже 
маємо, дають підстави вірити, що ми 
на правильному шляху. Тож, будемо 
і надалі спільно працювати для ще 
вагоміших здобутків. Адже наші діти 
заслуговують на найкраще, вони 
наша гордість, наше майбутнє!”

(продовження зі ст. №1)... частково 
такі роботи вже здійснено минулого 
року у садочку № 7, а цьогоріч на-
гальної заміни потребував санвузол 
у дитячому садочку № 1.      
  Вартість робіт відповідно до проек-
тно-кошторисної документації - 160 
тис. 312 грн. (сюди входить також 
заміна бойлера, що дасть можливість 
дітям користуватись теплою водою, 
а працівникам — полегшить приби-
рання території).
   У ЗОШ I-III ст. № 6 до початку опа-
лювального сезону буде закуплено і 
встановлено два лічильники, вартіс-
тю 19 тис. грн. кожен. Ще планується 
придбати 2 котли (орієнтовна вар-
тість 53 тис. грн). Варто зазначити, 
що ми віднайшли ідентичні котли 
тим, що були встановлені й добре 
зарекомендували себе протягом 
часу їх експлуатації (15 років). Це 
дасть змогу не проводити роботи по 
зварюванню всіх входів і виходів для 
встановлення котлів та, відповідно, 
зекономити кошти.
  Важливим кроком по забезпеченню 
належних умов навчання і перебу-
вання школярів у загальноосвіт-
ній школі-інтернаті стало рішення 
міської ради щодо її реорганізації. 
Тепер вона має спортивний профіль 
і називається Чортківська ЗОШ № 3 
ім. Р. Ільяшенка. Цього року там ка-
пітально відремонтували фойє (250 
тис. грн.), приміщення навчального 
корпусу (51 тис. 120 грн.), спального 
корпусу (179 тис. 060 грн.), закупили 
ноутбуки та модуль зв’язку (49 тис. 
869 грн.), замінили 20 вікон в кабі-
нетах на II поверсі (165 тис. грн.), 
проведено поточний ремонт системи 
опалення (заміна труб, кранів, част-
кова заміна батарей) в спальному 
корпусі на суму 190 тис. грн., у плані 
- такі ж роботи будуть проведені у 
навчальному корпусі.
   Великі позитивні зрушення чека-
ють і на найбільшу у нашому місті 
ЗОШ I-III ст. № 5. Як відомо, у травні 
2017 року проектна пропозиція 
«Термосанація будівлі Чортківської 
ЗОШ № 5» була відібрана міжна-
родною фінансовою організацією 
«Північна Екологічна Фінансова 
Корпорація (НЕФКО)». 

Комфортні умови для дітей — першочергове    
                        завдання міської влади
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    Громадський бюджет: що і як цього року
25 вересня стартувала подача про-
ектів на громадський бюджет міста 
Чорткова.
   Вперше про громадський бюджет 
практично у Чорткові дізналися 
минулого року. Як показав досвід, 
дуже мало жителів міста тогоріч 
долучились до цієї ініціативи. Тому, 
для того, щоб залучити більшу кіль-
кість жителів Чорткова до розподілу 
коштів бюджету міста за допомогою, 
так званого, громадського бюдже-
ту та, щоб вивчити досвід міст, які 
вже мають успішний результат від 
реалізації громадських проектів, у 
Чорткові попередньо відбулася зу-
стріч-навчання з експертом – керую-
чим справами секретаріату у Київ-
ській міській раді Ігорем Хацевичем 
на тему: “Як підготувати, написати і 
подати свій проект на громадський 
бюджет?”
   Експерт зазначив, що Уряд має на 
меті організувати громадський бю-
джет на державному рівні та виділи-
ти з державного бюджету на реалі-
зацію громадських проектів близько 
500 мільйонів гривень.  

  Як долучитися до громадського 
бюджету пересічному жителю 
міста?
  Автором проекту може стати тільки 
житель міста Чорткова з 16-річного 
віку. 
   Проект подається автором у елек-
тронному (у електронній системі 
«Громадський проект») або паперо-
вому вигляді (у пунктах супроводу 
громадського бюджету. У Чорткові 
– це відділ муніципального розвит-
ку, інновацій та енергоефективності 
міської ради).
  Як проголосувати за проект?
  Голосування за проекти здійсню-
ється шляхом заповнення бланку 
голосування в електронному вигляді 
або на паперових носіях за формою.
   Голосування в електронному 
вигляді здійснюється в електронній 
системі за допомогою авторизації 
жителя міста Чорткова через елек-
тронну пошту і введення ним серії та 
номеру свого паспорту громадянина 
України (посвідки на постійне про-
живання) та прикріплює їх сканова-
ну копію.
   Голосування на паперових носіях 
здійснюється у пунктах супроводу 
за пред’явлення оригіналу паспорту 
(посвідки на постійне проживання) 
шляхом заповнення бланку голосу-
вання.
    Голоси, подані на бланках голо-
сування на паперових носіях до 
пунктів супроводу громадського 
бюджету, передаються до сектору 
інформаційно-програмного забез-
печення міської ради щоденно, не 
пізніше дня, наступного за днем, 
коли був поданий такий голос.
    Після завершення кінцевого термі-
ну голосування електронна система 
автоматично здійснює підрахунок 
голосів, визначає проекти-перемож-
ці та формує їх списки.
Експерт з Києва Ігор Хацевич зазна-
чив, що у Києві користуються тільки 
електронною системою голосування, 
у зв’язку з масштабом кількості охо-
чих проголосувати. Валідацію про-
водять не через введення паспорт-
них даних, а за допомогою системи 
BankID. (продовження на ст. № 4)

  Що ж таке громадський бюджет?
   Бюджет участі (як його ще назива-
ють) – це частина коштів міського 
бюджету щодо якої жителі міста са-
мостійно обирають на що їх витрача-
ти шляхом голосування, результати 
якого мають пряму дію, незалежно 
від волі чиновників та депутатів.
   Будь-який житель міста/ОТГ 
може подати проект, пов’язаний з 
покращенням життя в місті/ОТГ, 
взяти участь у конкурсі, перемогти 
в голосуванні і спостерігати за тим, 
як його проект реалізують в рамках 
бюджету.

            Основні роботи комунальних підприємств 
                                  у вересні місяці п.р.
КП «Чортківське ВУВКГ» 
(Чортківський водоканал):
 - ліквідація наслідків прориву по 
вул. С. Бандери (біля будинку 60/1);
- миття басейнів на водозаборі 
«Нова»;
- професійний огляд насосного 
обладнання, засувок та зворотних 
клапанів на каналізаційній насосній 
станції у районі парку культури і 
відпочинку ім. І. Франка;
- зварювання труб на насосній стан-
ції «Стара насосна»;

- підмуровування оглядових каналі-
заційних колодязів до рівня дорож-
нього покриття по вул. Незалежнос-
ті;
- заміна каналізаційної мережі по 
вул. В. Великого, 4а;
- підключення КНС, що по вул. 
Залізничній, до мережі Інтернет, що 
дасть можливість управляти станці-
єю у режимі онлайн;
- встановлення телевізійних моніто-
рів на насосній станцій «Хлоратор-
на»;
- ремонт водопровідних засувок на 
вул. Б. Лепкого.
 КП «Чортківський комбінат
 комунальних підприємств»:
- встановлення огорожі на              

   Чому ОСББ краще та вигідніше, ніж ЖЕК
  Міський голова 
Володимир Шматько продовжує 
проводити зустрічі з мешканцями 
багатоквартирних будинків.
    Нещодавно очільник міста відві-
дав збори членів ОСББ, що по вул. 
Незалежності, 86. У зазначеному бу-
динку потрібен ремонт даху, і жителі 
сподіваються на співфінансування з 
міського бюджету.
     З метою заміни вікон у під’їздах 
це ОСББ цьогоріч вже скористалось 
Програмою підтримки та стимулю-

вання створення ефективних ОСББ 
у місті Чорткові на 2018-2020 роки, 
згідно з якою міська рада співфі-
нансує проведення робіт з енер-
гоефективності. Всього у цьому 
будинку замінено 192 вікна та одні 
двері загальною вартістю 202 тисячі 
гривень.
    Оскільки мешканці ОСББ отрима-
ли відшкодування від держави ще й 
за допомогою «теплого кредиту» та 
мають на меті відшкодувати відсо-
тки по кредиту за допомогою від-
повідної обласної програми згідно 
з котрою  повертають 12 відсотків, 
заміна вікон їм обійшлася невели-
ким коштом.
 Міський голова 
Володимир Шматько:
«Дуже приємно, що ви відійшли від 
комунального підприємства «Чорт-

ків дім» та створили ОСББ. Я ще раз 
наголошую на тому, що ОСББ – це 
крок у майбутнє, і ви його зробили.
Моя думка стосовно допомоги у 
фінансуванні багатоквартирним бу-
динкам незмінна: просто так гроші 
на потреби багатоквартирних будин-
ків з міського бюджету не виділяти-
муть.
    Квартири у багатоповерхівках 
приватизовані, тобто є такою ж при-
ватною власністю як і окремі будин-
ки, так званий, приватний сектор. 
Все, що у вас спільне, – це прибудин-
кова територія, ліфти, підвали, дах 
та сходові прогони. Тому, необхідно 
аби на потреби цих елементів вашо-
го будинку, ви здавали гроші і дбали 
спільно.
     Цей будинок є ваш, і ви молодці, 
що зуміли організувати роботу так, 
що отримали і «теплий кредит» на 
заміну вікон, і співфінансування з 
міського бюджету.
     За те, що проявляєте ініціативу і 
самі шукаєте шляхів вирішення про-
блем у будинку, від мене як міського 
голови буде підтримка».
     Голова міста запропонував меш-
канцям будинку дізнатися кошто-
рисну вартість ремонту, зібрати 
половину необхідної суми та у по-
дальшому скористатися від міської 
ради умовами тієї ж Програми під-
тримки та стимулювання створення 
ефективних ОСББ у місті Чорткові 
на 2018-2020 роки.
“Закликаю мешканців усіх 86 бага-
токвартирних будинків, які обслу-
говуються комунальним підприєм-
ством «Чортків дім», створювати 
ОСББ.   
Так звані ЖЕКи – це минуле, яке 
не повернеться. По-іншому вже не 
буде. Створюючи ОСББ, ви керуєте 
своїми ж коштами».

перехресті вулиць Т. Шевченка і Не-
залежності (біля ДП «Чортківське 
лісове господарство»);
- ліквідація недоліків встановленої 
бруківки по вул. С. Бандери;
- збір органічних відходів (листя, 
зелень) та сміття;
- встановлення дорожніх знаків по 
вулицях Т. Шевченка та Незалеж-
ності відповідно до Проекту органі-
зації дорожнього руху;
- поточний ремонт та побілка авто-
бусної зупинки по вул. Млинарській 
(біля магазину «Скорпіон»);
- утримання мереж вуличного освіт-
лення;
- заміна ліхтарів та лампочок на 
енергозберігаючі;
- косіння територій міста;
    КП «Чортків дім»:
- поточний ремонт м’якої покрівлі 
двох балконів по вул. В. Великого, 
14;
- відновлення м’якої покрівлі пара-
петів (вул. В. Великого, 4);
- замуровування віконних приямків 
та ремонт стояка каналізації (вул. Є. 
Коновальця, 1);
- встановлення дитячої каруселі на 
подвір’ї (вул. Є. Коновальця, 4);
- залиття обмостки біля одного 
під’їзду (вул. Є. Коновальця, 7);
- залиття сходів, площадки перед 
під’їздом, облаштування пандуса та 
ремонт каналізаційного стояка та 
крана (вул. Незалежності, 82);
- заміна каналізаційного стояка 
(вул. Вокзальна, 1);
- поточний ремонт м’якої покрівлі 
даху (вул. Незалежності, 24А);
- обкошування прибудинкових 
територій.

                           Про тарифи і не тільки
КП «Чортківське виробниче управ-
ління водопровідно-каналізаційно-
го господарства»
абонентів - 9 846,
кількість заключених договорів – 8 
875,
юридичних осіб – 440,
пільговиків – 1495, з них на:
водопостачання - 720,
водовідведення - 638.
Тариф на послуги централізовано-
го постачання холодної води та 
централізованого водовідведення 
складає:
для населення
водопостачання -15,48 грн. за куб.,
водовідведення – 1,82 грн. за куб.

для бюджетних установ
водопостачання -15,48 грн. за куб.,
водовідведення – 1,82 грн. за куб.
Загальний тариф 17,30 грн. +20 % 
ПДВ = 20, 84 грн
для приватних підприємців
водопостачання - 17,34 грн. за куб.,
водовідведення –  3,44 грн. за куб.
Загальний тариф20,78 грн + 20% 
ПДВ = 24,94 грн.
КП «Чортків дім»
на балансі перебуває 87 будинків, 
у яких проживає приблизно 6 933 
особи,
абонентів – 2 310,
кількість осіб, які користуються 
пільгами - 598,

кількість квартир що користуються 
пільгами – 366,
тариф на  обслуговування будинків 
становить 2,75 грн. за кв.м.,
сума відшкодування пільг – 24 225 
грн.10 коп.
ПП «Катруб»
кількість заключених договорів – 6 
890,
охоплено населення - 15 200, з них 
пільговиків – 1012.
Вартість вивезення  1 куб.м відхо-
дів становить:
з населення – 133,27 грн за  1 куб.м,  
що становить відповідно: 
18,92 грн з людини, яка мешкає у 
багатоповерховому будинку, та 
19,99 грн з людини яка мешкає у 
приватному будинку.
З бюджетних організацій – 144 грн за 
1 куб.м
З інших юридичних осіб та при-
ватних підприємців – 186,16 грн за 
куб.м.
   Шановні жителі міста Чорткова!
  Звертаємо вашу увагу на те, що 
своєчасна оплата за надані послу-
ги цим підприємствам є основною 
із передумов якісного надання цих 
послуг.
    Тому, просимо не зволікати як із 
заключенням таких договорів, так 
із оплатою за надані послуги, а та-
кож вчасним поданням показників 
лічильників.
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                             Люди, віддані професії:
Алла Михальчук
Посада: начальник відділу 
обслуговування пільгових 
категорій населення управ-
ління соціального захисту 
населення, сім’ї та праці 
Чортківської міської ради
Вік: 52 роки
Освіта: вища (Тернопіль-
ський національний еконо-
мічний університет)
Життєве кредо: Завжди 
потрібно пам’ятати про 
людей, які поруч.

- Алло Євгенівно, у міській раді Вас знають як працівника з 
найдовшою професійною історією в органах соціального захи-
сту. То скільки ж років працюєте у цій сфері?
-У міській раді працюю з травня 2014 року, відколи з’явило-
ся управління. А загалом у сфері соціального захисту – вже 
23 роки. Починала свій шлях з посади головного бухгалтера 
відділу субсидій тодішнього ще збірного (міста з районом) 
органу соціального захисту. За 23 роки вдалось попрацюва-
ти  на різних посадах: начальник відділу субсидій, заступник 
начальника відділу допомог, начальник персоніфікованого 
обліку пільгових категорій населення… І це ще, напевно, не 
все. А з 2014 року працюю начальником відділу обслугову-
вання пільгових категорій населення.
-Чи не надто важко працювати кожного дня за типом профе-
сії «людина-людина»? Емоції у кожного можуть бути різни-
ми…
-Кожна людина має свій характер та амбіції. Я – людина 

неконфліктна. Завжди розумію тих 
людей, які зіткнулись з певними 
труднощами у житті. Звичайно, 
часто-густо на мене та людей цієї 
професії сипеться шквал емоцій. 
Деколи бувають такі випадки, що 
всіма силами хочеш допомогти в 
оформленні якихось допомог чи 
пільг, і наочно бачиш, що ця людина 
потребує помочі та підтримки, але 
закон не дозволяє. 
-Чи не задумувались Ви над тим, аби 
змінити роботу, сферу праці тощо?
-Після закінчення інституту я пра-
цювала певний час бухгалтером на 
хлібоприймальному підприємстві у 
Вінницькій області. Потім пішла у 
декретну відпустку. Повертатися на 
роботу далеко від дому не хотілося. 
Тому працевлаштувалася у рідному 
Чорткові. Тоді тільки почали з’яв-
лятися відділи субсидій. І я потроху 
втягнулася в цю роботу. Вийшло так, 
що надовго! Надалі нічого карди-
нального не планую. У Чорткові є 
головне для мене – сім’я, робота та 
близькі мені люди.

-Успіху Вам у нелегкій праці! Дякуємо 
за сумлінність та працелюбність!

     Громадський бюджет: що і як цього року
(продовження зі ст. №3)
Ігор Хацевич:
 «Аби не було так, що громадський 
бюджет заполонила тільки одна 
категорія, тобто освіта, культура, 
безпека тощо, ми прописали у по-
ложенні відсоткове співвідношення 
категорій.
   Цікаво, коли подають багато 
проектів. Це створює конкуренцію і 
відповідно інтерес.
   Написавши проект, необхідно 
пам’ятати про важливість його про-
сування, тобто реклами. Чим більше 
людей дізнається про проект, тим 
більше, ймовірно, проголосує».
    Любомир Махомет, який є авто-
ром минулорічного проекту «Ав-
томобільний рух без загрози для 
життя» (суть полягає у встановленні 
чотирьох обмежувачів швидкості 
автомобільного руху з пішохідними 
переходами на вулицях Д. Січин-
ського – О. Маковея) зауважив, що 
нічого складного у написанні проек-
ту немає.
   І минулого року, і цьогоріч у 
міському бюджеті на бюджет участі 
закладено 500 тис. грн. При тому, 
вартість кожного проекту не має 
перевищувати 100 тис. грн. Цього 
року список категорій буде доповне-

но освітою та спортом.
   Мінімальна кількість голосів для 
одного проекту – 20. Одна людина 
при тому має право проголосувати 
за 5 різних проектів.
      Начальник відділу муніципаль-
ного розвитку, інновацій та енер-
гоефективності міської ради Юлія 
Демкович: 
«Проекти можна подавати місяць 
– з 25 вересня до 25 жовтня. З 25 
жовтня до 14 листопада – структурні 
підрозділи міської ради перевіряти-
муть ці проекти, з 14 по 28 листопа-
да відбудеться безпосередньо голо-
сування.
   В електронному варіанті заповнити 
заявку можна через сайт Чортків-
ської міської ради, вибравши вклад-
ку Громадський проект. У паперо-
вому варіанті бланк заяви можна 
отримати і подати в приміщенні 
міської ради (другий поверх,18 кабі-
нет).
   Проголосувати за проект можна 
електронно – через сторінку Гро-
мадський проект або у кабінеті № 18 
міської ради.

   Долучайтеся до спільної справи! 
Зробімо разом Чортків комфортні-
шим!»

                    Вітаємо ювілярів!
       Свій 85-річний ювілей у вересні 
відзначили:

Ванджура Ніна Василівна,
Круподра Галина Олександрівна,
Комосій Лариса Флорівна,
Мацьків Стефанія Іванівна,
Разумовська Софія Павлівна.
    Шановні ювіляри! 
Щиро вітаємо Вас, з таким поважним ювіле-
єм!
   Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, не-
вгасної енергії та невтомності у повсякден-
них справах.
    Нехай Бог дарує Вам довгі роки, а радість 

та вдача супроводжують Вас щодня. 
Шани Вам і поваги від людей  за непе-
реможну волю до життя, загартова-
ний характер, життєвий досвід.
Хай завжди Вас супроводжує Боже 
благословення, дружня підтримка та 
любов Ваших рідних і близьких.
                             
                              З глибокою повагою
                              міський голова 
                             Володимир ШМАТЬКО

  Чортківська міська музична школа виграла грант 
                 від Українського культурного фонду!
   За підтримки Українського куль-
турного фонду Чортківська міська 
музична школа зреалізує проект 
«Курс медіа грамотності та анімації 
АнімаМедіа». 
   Етап оцінювання незалежними 
експертами культурно-мистець-
ких проектів, наданих на здобуття 
гранту від Українського культурного 
фонду, завершено.  
    Всього на конкурс культурно-мис-
тецьких проектів було подано 716 
заявок, 522 з них пройшли технічний 
відбір та лише 380 подолали 70-баль-
ний бар’єр за оцінками експертів (16 
– проекти міжнародної співпраці, 49 
– проекти національної співпраці та 
315 – індивідуальні проекти). В тому 
числі: 91-100 балів – 28 проектів, 81 - 
90 балів – 137 проектів, 70 – 80 балів 
-150 проектів.
   Проект «Школа медіа грамотності 
та анімації «АнімаМедіа» посів 96 
місце, набравши 85 балів у категорії 
«індивідуальні проекти».
Відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі» переговорну про-
цедуру між Українським культурним 
фондом та Чортківською міською 
музичною школою щодо укладання 
договору про надання гранту в роз-

мірі 105 562, 28 грн проведено.
   Проект спрямований на створення 
мультимедійного продукту на тему 
медіа грамотності, аби привернути 
увагу суспільства на необхідності 
аналізування і освідомлення склад-
них процесів функціонування медіа 
в суспільстві та їх вплив.
     У рамках цього проекту, на по-
чатку жовтня в міський музичній 
школі розпочнеться формування 
контактної групи та начитування 
навчального курсу із десяти лекцій. 
Контактна група обиратиме й тема-
тику відео. Починаючи з листопада 
місяця, розпочнеться безпосередня 
робота над створенням самого муль-
тимедійного продукту. 
    Тож, запрошуємо до співпраці усіх 
активних громадян зі слушними та 
креативними ідеями.
Довідково: Український культур-
ний фонд – державна інституція, 
що створена у 2017 році з метою 
сприйняття розвитку культури 
і мистецтв України, підтримки 
культурного розмаїття, інтеграції 
української культури у світовий 
культурний простір. Головою фонду 
на громадських засадах є Марина 
Порошенко.

                                                                Велоквест та велофлешмоб для школярів у Чорткові
   Володимир Шматько: «В умовах 
зростання планетарного дефіциту 
всіх видів ресурсів і, передусім, енер-
горесурсів, запровадження режиму 
енергоефективності шляхом перехо-
ду на відновлювальні джерела енергії 
є необхідною передумовою еконо-
мічної стабільності кожного міста, 
зокрема, і держави в цілому. Саме 
тому Чортків підтримав важливу 
міжнародну акцію «Дій за клімат» 
(«Rise for Climate»)».
   У рамках цієї міжнародної акції 
у Чорткові відбувся загальномісь-
кий велоквест та велофлешмоб для 
школярів «Велосипедом на пошуки 
чистої енергії».
    У виховному заході на тему від-
новлювальних джерел енергії взяли 

участь 30 учнів 10-11 класів закладів 
загальної середньої освіти міста. Ве-
локвест проходив у парку культури 
та відпочинку ім. І. Франка.
    Учасників розподілили на шість 
команд, які отримали маршрутні 
листи з локаціями велоквесту. На 
кожній локації агентами заходу 

проводились опитування команд на 
обізнаність щодо відновлювальних 
джерел енергії.  
     Завершився велоквест підбиттям 
підсумків та підрахунком отриманих 
балів. Переможні місця розподіли-
лись наступним чином:
І місце – команда ЗОШ № 2,
ІІ місце – команда ЗОШ № 3 ім. Р. 
Ільяшенка,
ІІІ місце – команда гімназії ім. М. 
Шашкевича.
      Усі учасники заходу отримали су-
венірні подарунки від міської ради.
На центральній площі Героїв Єв-
ромайдану велосипедисти провели 
флешмоб, під гаслом: «Заряджайся 
енергією сонця та вітру!». Учасники 
сформували колону у формі кола, 

що символізувала сонце. До участі 
у велофлешмобі долучились також 
працівники міської ради та активні 
жителі міста.
    Спеціалістами відділу муніципаль-
ного розвитку, інновацій та енерго-
ефективності, які організували цей 
захід також проводилась інформа-
ційна компанія з жителями міста 
щодо правил поводження з небез-
печним сміттям.
    Задля збереження навколишньо-
го середовища, цьогоріч міською 
радою закуплено і встановлено два 
контейнери для збору використа-
них ламп та батарейок. Саме туди 
необхідно викидати ці небезпечні 
відходи.  


