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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                    ПРОТОКОЛ 
     вісімдесят шостої  позачергової сесії  Чортківської міської ради VII скликання
                                                                                          від 25 березня 2020 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 13-00 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати
                                                                                          На сесію прибуло – 18 депутати

Відсутні:  Бевз М.І.,  Великоборець Н.І., Гаврисьо В.В., Грабовецька С.С., Джурбій П.Д.,  Дідюк Г.Т., Дубина Г.І., Кривий Ю.М., Маньовський А.З., Міщій С.В., Наконечний В.І. , Просинюк А.В.,  Скалій А.І., Федорейко В.А., Федорейко О.А., Ціхоцький В.Д..  
            Головуючий на сесії : міський голова Володимир ШМАТЬКО     
 В зв’язку з введеним карантином, пленарне засідання 86-ої позачергової сесії проводиться на вулиці, біля будівлі  міської ради.
Наголосив, що на 86-му позачергову сесію VII-го скликання прибуло 18 депутатів із 34 обраних, зокрема, від депутатської фракції «Сила людей» - 5 депутатів із 10, від депутатської фракції «Свобода» - 2 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 4 депутати із 6, від партії «Батьківщина» - 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 2 депутати із 4, від партії «Самопоміч» - 2  депутати із 4.   
Надійшла пропозиція - роботу 86-ої позачергової сесії розпочати. 
           Міський голова Шматько В.П. оголосив 86-у позачергову сесію Чортківської міської ради VІІ скликання  відкритою
           Міський голова Шматько В.П. запропонував обрати секретаріат пленарного засідання. Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів  Гевко Є.В.,,  Лисейко З.В..
Голосували: “за” – 19, «проти» -0 , «утримались» – 0. Рішення прийнято.

           Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
           Голосували: “за” -19 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято. 

            Голосували за те, щоб порядок денний  та регламент роботи прийняти в цілому : “за” -19 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Рішення прийнято. 


                                                         
Порядок  денний 
та регламент  роботи    вісімдесят шостої  позачергової   сесії   Чортківської  міської ради VІІ скликання

                                            
1.Про  внесення змін до   Програми   захисту  населення  і території  м. Чорткова  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки
2.Про внесення змін до  рішення  міської ради від 20 грудня 2019 року №1718 « Про міський бюджет на 2020 рік».   
                                                      
                                                    РЕГЛАМЕНТ
     
 роботи    вісімдесят шостої позачергової  сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання
Для доповіді по   питані  порядку денного – до 10 хв.
Для виступів до 5 хв.
Для запитань до 3 хв.
Для відповіді на запитання до 3 хв. 
Роботу засідання 86-ої позачергової сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 14  год.


1.Про  внесення змін до   Програми   захисту  населення  і території  м. Чорткова  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову
Без обговорення.
ГОЛОСУВАЛИ: “за” -19, “проти” - 0, “утримались” –0.
ВИРІШИЛИ: рішення № 1867 додається.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 1718 «Про міський бюджет на 2020 рік».   
СЛУХАЛИ: Шматька В.П., міського голову,  який пояснив, що на фінансування Програми захисту  населення  і території  м. Чорткова  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виділяємо додатково кошти в сумі 510 тис.грн, за рахунок зменшення видатків на будівництво спортивного комплексу.
Без обговорення.
ГОЛОСУВАЛИ: “за” -19, “проти” - 0, “утримались” –0.
ВИРІШИЛИ: рішення № 1868 додається.


Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  86-ої позачергової сесії вичерпано. Запропоновано 86-у позачергову сесію вважати закритою.
  

Міський голова                                                                                   Володимир ШМАТЬКО            

 

