
 Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету            

міської ради                                                                     

від 18 травня 2022 року № 142 

 

 

Перелік розпоряджень Чортківського міського голови  

від №1-од до № 47-од  

з січня по лютий  2022 року  

 № 

розпорядження 
Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

 
1-од 04.01.2022 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2021 рік 

 

2-од 05.01.2022 
Про організацію підготовки та проведення заходів з 

нагоди відзначення 500-ліття Чортківськоїмагдебурії 

 
3-од 10.01.2022 

Про скликання позачергового засідання виконавчого 

комітету Чортківської міської ради 

 
4-од 11.01.2022 Про проведення закупівлі пального 

 

5-од 12.01.2022 

Про розроблення проєкту програми соціально-

економічного та культурного розвитку Чортківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

6-од 14.01.2022 

Про утворення конкурсної комісії для проведення 

конкурсного відбору на посади в органах місцевого 

самоврядування та затвердження:Порядку проведення 

конкурсу; Порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування Чортківської міської ради 

 
7-од 17.01.2022 

Про скликання тридцять сьомої сесії Чортківської 

міської ради VІІІ скликання 

 

8-од 17.01.2022 

Про заходи щодо наповнення бюджету Чортківської 

міської територіальної громади, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, 

дотримання суворої бюджетної дисципліни, 

упорядкування мережі бюджетних установ, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету 

громади у 2022 році 

 

 

 

9-од 18.01.2022 
Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Чортківської міської ради 

 



10-од 20.01.2022 

Про затвердження складу комісії з питань 

призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату, про включення до ЄДАРПу інформації про 

пільговика за місцем фактичного проживання 

 

11-од 20.01.2022 

Про внесення змін до розпорядження міського голови 

від 20 січня 2021 року № 20-од "Про затвердження 

комісії з питань розподілу та призначення коштів з 

місцевого бюджету на фінансування Програми 

підтримки осіб Чортківської міської територіальної 

громади, які страждають на рідкісні захворювання, на 

2021-2023 роки" 

 

12-од 24.01.2022 

Про затвердження результатів конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

 

13-од 25.01.2022 

Про внесення змін до розпорядження міського голови 

від 17 січня 2022 року № 7 «Про скликання тридцять 

сьомої чергової сесії Чортківської міської ради VІІІ-го 

скликання» 

 

14-од 27.01.2022 

Про організацію проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні 

 
15-од 27.01.2022 

Про надання матеріального заохочення 

військовослужбовцям 

 

16-од 27.01.2022 

Про затвердження складу комісії щодо проведення 

демонтажу незаконно встановленої зовнішньої 

реклами та незаконно встановлених вивісок на 

території Чортківської міської територіальної громади 

 

17-од 31.01.2022 
Про скликання позачергового засідання виконавчого 

комітету Чортківської міської ради 

 

18-од 31.01.2022 

Про створення комісії по проведенню перевірки 

захисних споруд цивільного захисту на території 

Чортківської міської територіальної громади 

 
19-од 02.02.2022 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2022 рік 

 

20-од 02.02.2022 
Про надання адресної грошової допомоги громадянам 

Чортківської міської територіальної громади 

 
21-од 07.02.2022 Про організацію проведення громадських слухань 

 
22-од 07.02.2022 Про надання одноразової грошової допомоги 

 
23-од 07.02.2022 Про визначення головним розпорядником коштів 

 



24-од 07.02.2022 

Про створення постійно діючої комісії з розгляду 

заявок від об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на отримання фінансової допомоги 

 

25-од 07.02.2022 

Про затвердження оновленого складу постійно діючої 

комісії по обстеженні зелених насаджень на території 

Чортківської міської територіальної громади 

 

26-од 08.02.2022 
Про скликання тридцять восьмої позачергової сесії 

Чортківської міської ради VІІІ скликання 

 
27-од 08.02.2022 Про проведення конкурсу 

 
28-од 09.02.2022 

Про утворення комісії з проведення службового 

розлідування 

 

29-од 10.02.2022 

Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту Чортківської міської територіальної громади 

на 2022 рік 

 

30-од 10.02.2022 

Про стан військового обліку на території Чортківської 

міської територіальної громади у 2021 році та 

завдання щодо його поліпшення у 2022 році 

 
31-од 10.02.2022 

Про організацію та проведення круглого столу на 

тему Чортківського замку 

 
32-од 11.02.2022 Про проведення службового розслідування 

 
33-од 11.02.2022 

Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Чортківської міської ради 

 
34-од 14.02.2022 

Про скликання тридцять дев’ятої позачергової сесії 

Чортківської міської ради VІІІ скликання 

 
35-од 15.02.2022 

Про створення постійної комісії із встановлення 

факту отруєння бджіл 

 

36-од 15.02.2022 

Про створення постійної комісії із встановлення 

ідентифікації тварин на території Чортківської міської 

територіальної громади 

 

37-од 16.02.2022 

Про затвердження складу Комісії з реорганізації 

структури апарату та виконавчих органів 

Чортківської міської ради 

 

38-од 17.02.2022 

Про створення комісії щодо відновлення проходу між 

вулицями Петра Чайковського та Князя Володимира 

Великого в м. Чортків 

 
39-од 17.02.2022 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2022 рік в новій редакції 

 
40-од 22.02.2022 

Про створення комісії з обстеження об’єктів питного 

водопостачання 

 
41-од 23.02.2022 

Про надання адресної грошової допомоги громадянам 

Чортківської міської територіальної громади 

 



42-од 24.02.2022 

Про затвердження Інструкції з питань 

обліку,зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв,які містять відомості,що 

становлять службову інформацію 

 

43-од 24.02.2022 

Про створення постійно діючої комісії з питань 

роботи із службовою інформацією та перевірки 

наявності документів з грифом "Для службового 

користування" у Чортківській міській раді 

 

44-од 24.02.2022 

Про заходи щодо виконання військово-транспортного 

обов"язку, забезпечення виконання мобілізаційних 

завдань 

 

45-од 
25.02.2022 

Про скликання сорокової позачергової сесії 

Чортківської міської ради VІІІ скликання 

 

46-од 

25.02.2022 

Про запровадження та забезпечення заходів 

правового режиму воєнного стану у Чортківській 

міській територіальній громаді. 

 
47-од 28.02.2022 

Про організацію роботи Чортківської міської ради в 

період військового часу 

  

         

    Керуюча справами  

    виконавчого комітету міської ради                                        Наталія ЗАЯЦЬ 
 

 


