
 

 

                                    ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
              П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
                                                     РІШЕННЯ   
               

 

09 грудня 2022 року                  

м. Чортків                                                                                     № 1168 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 121 

«Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Чортківської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки» 

 

 З метою покращення екологічного стану на території Чортківської 

міської територіальної громади у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами, відповідно до пункту «г» статті 21 Закону України «Про відходи», 

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни:  

1.1. В додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на території Чортківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки», виклавши його у новій 

редакції згідно з додатком 1. 

1.2.  В п.1 додатку 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території 

Чортківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» в частині 

збільшення  орієнтовних обсягів фінансування  на 2022 рік на суму 150 тис. 

грн., на 2023 рік – на суму 600 тис. грн., а саме в перелік заходів Програми: 

1.2.1. «Облаштування контейнерних майданчиків» в частині збільшення 

орієнтовних обсягів фінансування на 2022 рік на суму 50 тис. грн.; 

1.2.2. «Впровадження роздільного збору ТПВ у житловому секторі, 

бюджетних установах та на підприємствах, закупівля контейнерів для збору 

ТПВ» в частині збільшення на 2022 рік на суму 100 тис. грн., на 2023 рік на 600 

тис. грн. та викласти у новій редакції згідно з додатком 2. 

 

2. Управлінню комунального господарства міської ради здійснити 

організаційну роботу щодо виконання даного рішення. 



     

 

 

3. Копію рішення  направити  управлінню комунального господарства  та  

фінансовому управлінню міської ради. 

 

4.  Контроль за організацією виконання цього рішення покласти на 

заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Наталію ВОЙЦЕХОВСЬКУ та постійну комісію міської ради з питань 

розвитку інфраструктури громади та комунального господарства. 

 

 

Міський голова                Володимир ШМАТЬКО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


