
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК ДЕВ’ЯТА ПОЗАЧЕРГОВАСЕСІЯ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

 

30 серпня 2022  року                                                                               № 1114 

м. Чортків 

  

Про нагородження Почесною грамотою 

Чортківської міської ради 

  

           З нагоди відзначення 500 - річчя надання Чорткову статусу міста, за 

особливий особистий внесок у розвиток громади враховуючи рішення міської 

ради від 04 лютого 2022 року № 936 "Про відзнаки Чортківської міської ради" із 

змінами, керуючись статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада  
  

ВИРІШИЛА: 

 

         1.Нагородити Почесною грамотою Чортківської міської ради:  

          1.1 За багаторічну громадську діяльність, патріотизм, популяризацію 

історії  краю та з нагоди відзначення 500- річчя  надання Чорткову статусу 

міста Юхима Макотерського  - депутата Чортківської міської ради 8-ми 

скликань, краєзнавця, громадського діяча. 
  

1.2 За багаторічну громадську діяльність, особистий вагомий внесок у 

розвиток громади та з нагоди відзначення 500-річчя надання Чорткову статусу 

міста Любомира Махомета - приватного підприємця,депутата міської ради.. 
  

1.3. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

громади та з нагоди відзначення 500-річчя надання Чорткову статусу міста 

Федора Калужняка – пенсіонера, керівника газового господарств 

«Чортківгаз» з 1981-2010роки 

  

1.4 За вагомий особистий  внесок  у  розвиток  системи  охорони здоров’я 

громади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди відзначення 500-річчя 

надання Чорткову статусу міста 

Тамару Бачинську –лікаря, завідувачку Чортківської станції екстренної 

(швидкої) медичної допомоги. 
  



1.5. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури,  підготовку високваліфікованих педагогів та з нагоди 

відзначення 500- річчя       надання Чорткову статусу міста 

 Петра Гарбуза- викладача Чортківського гуманітарно-

педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського. 
  

 1.6. За свідому громадянську позицію, патріотизм, всебічну підтримку 

військовослужбовців Збройних Сил України, волонтерську ініціативу у час 

російської збройної агресії та з нагоди відзначення 500-річчя надання Чорткову 

статусу міста 

Юрія Кривого - приватного підприємця 

Олега Ходоровського - приватного підприємця 

Олександра Смирнова - приватного підприємця 

Сергія Підгірняка - приватного підприємця 

  

1.7 За значний особистий внесок у розвиток житлово-комунальної сфери 

міста, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 500-річчя надання 

Чорткову статусу міста: 

Віктора Гордієнка - начальника комунального підприємства 

Чортківського ВУВКГ 

Михайла Табачака - начальника комунального підприємства 

"Благоустрій" 

Володимира Снігура - директора комунального підприємства "Парковий 

культурно-спортивний комплекс" 

  

1.8 За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі, меценатство та з 

нагоди відзначення 500- річчя надання Чорткову статусу міста: 

Петра Стахова - приватного підприємця 

Тараса Качора - приватного підприємця 

  

1.9 За свідому громадянську позицію, патріотизм, волонтерство, 

реалізацію українських культурних та освітніх проектів та з нагоди відзначення 

500-річчя надання Чорткову статусу міста 

Яну Козаченко - громадську активістку. 
  

1.10 За вагомий внесок у розвиток економіки громади, бездоганну ділову 

репутацію, дотримання високих соціальних стандартів та з нагоди відзначення 

500-річчя  надання Чорткову статусу міста: 

ТОВ «Калина фармінг» 

ТОВ «БІЛЛЕРБЕК УКРАЇНА ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА» 

ТОВ «СЕ Борднетце – Україна» 

ТОВ «Гольскі світ компані» 

  

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань депутатської етики та дотримання законності. 
  

 Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО 

  


