ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО
СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
14 квітня 2022 року
м. Чортків

№ 1013

Про затвердження оновленого складу
виконавчого комітету міської ради VIII скликання
У зв’язку з проведеними кадровими змінами, керуючись статтями 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити оновлений персональний склад виконавчого комітету
Чортківської міської ради VIII скликання з 21 квітня 2022року:
Шматько Володимир Петрович

міський голова

Дзиндра Ярослав Петрович

секретар міської ради

Гурин Віктор Михайлович

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради

Войцеховська
Наталія Миколаївна

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради

Заяць Наталія Миколаївна

керуюча справами виконавчого
комітету міської ради

Бойко Надія Іванівна

начальниця фінансового управління
міської ради

Грицак Андрій Вікторович

староста Білівського
старостинського округу

Драбинястий

староста Бичківського

Володимир Орестович

старостинського округу

Загайко Ярослав Петрович

пенсіонер

Карпінська Оксана Михайлівна

начальниця управління соціального
захисту та охорони здоров’я міської
ради

Кресінський Віталій Орестович

приватний підприємець

Кривий Юрій Михайлович

приватний підприємець

Овод Йосифа Йосипівна

староста Горішньовигнанського
старостинського округу

Натуркач Андрій Богданович

начальник відділу економічного
розвитку та комунального
майна міської ради

Овсинська Тетяна Олегівна

заступник головного лікаря з
медичного обслуговування
населення КНП «Чортківська
центральна міська лікарня»
Чортківської міської ради

Романів Віра Антонівна

староста Скородинського
старостинського округу

Штира Оксана Степанівна

староста
Росохацького старостинського
округу

Юрчишин Володимир Михайлович в.о. начальника управління
комунального господарства,
архітектури та капітального
будівництва міської ради
Яремовська Світлана Любомирівна староста Пастушівського
старостинського округу
2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
09 лютого 2022 року № 999 «Про затвердження оновленого складу виконавчого
комітету міської ради VIII скликання» з 21 квітня 2022року.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань депутатської етики та законності.
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Про продовження договору оренди комунального
майна по вул. Тараса Шевченка, 21 в м.Чортків
без проведення аукціону
Розглянувши
подані документи директора
АТ «Укртелеком»
Тернопільської філії АТ «Укртелеком» С.В.Бенько, з метою забезпечення
правового регулювання орендних відносин та ефективного використання майна
комунальної власності, згідно пунктів 135-141 Порядку передачі в оренду

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.06.2020 №483, пункту 2 статті 18 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ,
керуючись статями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Продовжити договір оренди комунального майна з Акціонерним
товариством «Укртелеком» Тернопільська філія АТ «Укртелеком»
без
проведення аукціону на частину стіни нежитлової будівлі комунальної
власності Чортківської міської територіальної громади загальною площею 2,0
кв. м, по вул. Тараса Шевченка,21 в м. Чортків терміном на 3 (три) роки з 01
квітня 2022 року.
2.Відділу економічного розвитку та комунального майна міської ради
оприлюднити дане рішення в електронній торговій системі протягом трьох
робочих днів з дати прийняття або з дати отримання копії даного рішення.
3. Укласти додаткову угоду про продовження договору оренди нерухомого
або іншого окремого індивідуально визначеного майна між Чортківською
міською радою та Акціонерним товариством «Укртелеком» Тернопільської
філії АТ «Укртелеком» шляхом викладення договору оренди в новій редакції
згідно з примірним договором оренди.
4. Встановити розмір місячної орендної плати на рівні останньої місячної
орендної плати даного договору.

5. Копію рішення направити у відділ економічного розвитку та
комунального майна міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету та економічного розвитку.

Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

