
                                                                                       Додаток  

                                                                                       до рішення міської ради  

                                                                                       від 15 вересня 2022 р№1118     

 

                                                     ЗВЕРНЕННЯ 

до депутатів Тернопільської обласної ради 

Депутати Чортківської міської ради повторно звертаються з проханням 

передати у комунальну власність Чортківської міської територіальної громади 

нерухоме майно - приміщення корпусу Чортківського гуманітарно-

педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського за 

адресою:   м. Чортків, вул. Лесі Українки, 18 (далі – нерухоме майно), яке 

перебуває у спільній власності територіальних громад області відповідно до 

рішення Чортківської міської ради від 17.05.2001 № 127 «Про передачу до 

спільної власності територіальних громад області приміщення колишнього 

дитячого садка № 4, який розташований за адресою: вулиця Лесі Українки, 18, 

м. Чортків». 

Оскільки нерухоме майно не використовувалось для освітніх цілей через 

відсутність потреби, рішенням Тернопільської обласної ради від 26.08.2022 р. 

№548 «Про надання Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому 

коледжу імені Олександра Барвінського дозволу на укладення договору 

оренди», його  передано в оренду КНП «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» ( Чортківська станція) на 5 років. Проте, дане 

приміщення не пристосовано для розміщення закладу охорони здоров’я, у тому 

числі й через відсутність гаражів та автостоянок для перебування/паркування 

автомобілів. Переобладнання приміщення для потреб закладу охорони здоров’я 

потребуватиме значних видатків з обласного бюджету. Крім цього, таке 

сусідство із гімназією,  викликає справедливе  занепокоєння батьків і  несе 

потенційну небезпеку життю і здоров’ю  дітям, через  частий  рух   автомобілів 

швидкої допомоги. 

          З метою врахування інтересів громади та беручи до уваги пункт 10 

розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», яким встановлено, що за пропозицією сільських, 

селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про 

передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих 

об’єктів  спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх 

території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних 

громад, просимо визнати таким, що втратило чинність, рішення Тернопільської 

обласної ради від 26.08.2022 № 548 «Про надання Чортківському гуманітарно-

педагогічному фаховому коледжу імені Олександра Барвінського дозволу на 

укладення договору оренди» та прийняти рішення про передачу нерухомого 

майна зі спільної власності територіальних громад до комунальної 

власності  Чортківської міської територіальної громади для задоволення потреб 

її мешканців, у тому числі внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де ведуться 

активні бойові дії, спричинені державою-агресором. 

                                                                 Прийнято на сесії Чортківської міської ради 

                                                        восьмого скликання 15 вересня 2022 року 

 



 

 

 

 

 


