
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18  січня 2023 року                                                     № 2 

 

Про затвердження титульного списку робіт  

комунального підприємства «Благоустрій» 

Чортківської міської ради 

      

З метою забезпечення санітарного благополуччя,  утримання в належному 

стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури,  необхідного рівня та 

якості надання послуг населенню громади, керуючись рішенням міської ради 

від 09 грудня 2022 року №1211 «Про бюджет Чортківської міської 

територіальної громади на 2023 рік», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», а також статтями 30, 31, ч.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити титульний список робіт КП «Благоустрій» міської ради на 

2023 рік, а саме об’єкти благоустрою (дороги, тротуари), які потребують 

відновних робіт та експлуатаційного утримання, згідно з додатком.  

2. Копію рішення направити до управління комунального господарства 

міської ради,  комунальному підприємству «Благоустрій» міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ. 
 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради                                                                           

від 18 січня 2023 року   № 2 

 

 

Титульний список робіт КП «Благоустрій» міської ради на 2023 рік, 

а саме об’єкти благоустрою (дороги, тротуари), які потребують  

відновних робіт та експлуатаційного утримання 

 

Ремонт доріг: 

- м. Чортків вул. Князя Володимира Великого; 

- м. Чортків вул. Синенького; 

- м. Чортків вул. Маньовського; 

- м. Чортків вул. Шептицького; 

- м. Чортків вул. Аптечна; 

- м. Чортків вул. Дениса Січинського; 

- м. Чортків вул. Івана Сірка; 

- м. Чортків вул. Салова; 

- м. Чортків вул. Хічія; 

- м. Чортків вул. Юрчинських; 

- м. Чортків вул. Нова; 

- село Скородинці вул. Середня Чортківський район; 

- село Скородинці вул. Нагоренка Чортківський район. 

      

Ремонт тротуарів: 

- тротуар по вул. Незалежності в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Сонячна в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Монастирська в м. Чортків (ліва сторона); 

- тротуар по вул. Січинського м. Чортків; 

- тротуар по вул. Млинарська в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Аптечна в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Степана Бандери в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Йосипа Сліпого в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Князя Володимира Великого до вул. Золотарка в м. 

Чортків ; 

- тротуар по вул. Князя Володимира Великого в м. Чортків (ЗОШ №5); 

- тротуар по вул. Копичинецька в м. Чортків ; 

- тротуар по вул. Виговського в м. Чортків; 

- тротуар по вул. Олеся Гончара в м. Чортків; 

- тротуар в селі Біла по вул. Штокалівка Чортківського району. 

 

Керуюча справами                                 

виконавчого комітету міської ради                                                Наталія ЗАЯЦЬ 

 


