
 Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету            

міської ради                                                                     

від 18 травня 2022 року № 142 
 

 

Перелік розпоряджень 

Чортківського міського голови від №48-од до № 64-од 

за березень  2022 року 

 
№ 

розпоряд

ження 

Дата 

розпорядження 

Назва  

розпорядження 

48-од 01.03.2022 Про організацію функціонування Чортківської районної та 

Чортківської міської ланок територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

Тернопільської області в умовах воєнного стану 

49-од 01.03.2022 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік в новій 

редакції 

50-од 01.03.2022 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік в новій 

редакції 

51-од 10.03.2022 Про скликання позачергового засідання виконавчого комітету 

Чортківської міської ради 

52-од 14.03.2022 Про призначення на посаду командира добровольчого формування 

Чортківської міської територіальної громади. 

53-од 21.03.2022 Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 року у  

Чортківській міській територіальній громаді 
 

54-од 21.03.2022 Розпорядження Чортківського міського голови про 

створення комісії про вилучення для знищення документів, 

не внесених до Національного архівного фонду 

55-од 22.03.2022 Про скликання сорок першої позачергової сесії 

Чортківської міської ради 8 скликання 

56-од 22.03.2022 Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 року у 

Чортківській міській територіальній громаді 

 
 

57-од 29.03.2022 Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін на товари 

першої необхідності та послуги 

58-од 30.03.2022 Про скликання чергового засідання виконавчого комітету 

Чортківської міської ради 

59-од 31.03.2022 Про скликання позачергового засідання виконавчого 



комітету Чортківської міської ради 

60-од 31.03.2022 Про погодження кандидатури на посаду командира 

добровольчого формування №2 Чортківської міської 

територіальної громади. 

61-од 31.03.2022 Про заборону відвідування жителями Чортківської міської 

територіальної громади лісів і в’їзду до них механічних 

транспортних засобів та інших механізмів у період високої 

пожежної небезпеки протягом 2022 року 

62-од 31.03.2022 Про забезпечення заходів щодо попередження виникнення 

пожеж, загибелі та травмування людей на території 

Чортківської міської територіальної громади 

63-од 31.03.2022 Про порядок компенсації за тимчасове розміщення 

внутрішньо-переміщених осіб 

64-од 31.03.2022 Про затвердження оновленого складу постійно діючої 

комісії по обстеженні зелених насаджень на території 

Чортківської міської територіальної громади 

 

        Керуюча справами  

        виконавчого комітету міської ради                                    Наталія ЗАЯЦЬ 
 


