ПРОЕКТ
Вісімдесят перша сесія Знам’янської міської ради
шостого скликання
РІШЕННЯ
від

жовтня 2015 року

№
м. Знам’янка

Про стан виконання
депутатських запитів
Проаналізувавши інформацію секретаря міської ради Н.Адамович про стан
виконання депутатських запитів депутатів міської ради, Знам’янська міська рада відмічає,
що за період з 1 вересня 2014 року по 1 вересня поточного року Знам’янською міською
радою розглянуто 66 депутатських запити, які були обговорені на пленарних засіданнях
ради, підтримані депутатами і по них прийняті відповідні рішення. Проблемні питання,
що порушувались у депутатських запитах в основному стосувалися проблем житловокомунального господарства, благоустрій міста та ін. Враховуючи зауваження депутатів по
виконанню депутатських запитів, відповідно до п.6 Регламенту Знам’янської міської ради,
ст.21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись ст.25 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:
1. Інформацію секретаря міської ради Н.Адамович про стан виконання депутатських
запитів взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю, як такі, що виконані, рішення міської ради стосовно
депутатських запитів наведених в інформації .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Н.Адамович.
Міський голова

І.Крижановський

Інформація про стан виконання запитів, що надійшли від депутатів
міської ради шостого скликання протягом 01.09.2014 – 01.09.2015 р. р.
станом на 01.09.2015 року
Вересень 2014 року
№
з/п

№
в/о

1

№4

2

№23

Прізвище,
ініціали
депутата

Антоненко
О.С.

Кузін О.М.

3

список
Гаврілюк Р.А.

4

№12

5

№7

Бойко С.В.

Хохлов В.М.

Зміст запиту, звернення

Щодо ремонту дорожнього покриття
вул. Осадчого

Щодо переносу сміттєзбирального
майданчика
з
прибудинкової
території будинку №10 по вул.
Привокзальній
Щодо облаштування автобусних
зупинок в районі північного
мікрорайону

Щодо
зняття
з
контролю
депутатського запиту від 22.08.14 та
проведення капітального ремонту
(фарбування) зовнішньої частини
будинку №75 по вул. Фрунзе
Щодо направлення звернення до
Міністерства фінансів України про
втрачені кошти, внаслідок не
підвищення
заробітної
плати
працівникам
залізничного
транспорту

№ рішення
міської
ради, яким
підтримано
запит/дата
звернення
№1480 від
25.09.2014

Результати вирішення

Відповідь надана 08.10.14 №,1-26/232/1. Роботи по поточному
ремонту вул. Осадчого та частини вул. Тельмана було
виконано протягом 01-06 жовтня 2014 року спеціалістами філії
«Знам’янський райавтодор» за кошти ТОВ «АСТІ
Знам’янський елеватор».
№1481 від Відповідь від 28.10.14 №01-26/240/1. Триває процес
25.09.2014
погодження з головами ОСББ та старшими будинків на даній
території місця розташування майданчика. Роботи по
реконструкції майданчика будуть виконані протягом вересняжовтня 2015 року.
№1482 від Відповідь 24.10.14 №01-26/244/1. Було уточнено, що підняте
25.09.2014
питання стосувалося безпосередньо облаштування лави по вул.
Скирди ( біля магазину «Кім»). В жовтні поточного року ПП
О. Гвоздиком було виконано роботи по облаштуванню
зазначеної лави.
Жовтень 2014 року
№1499 від Відповідь від 19.11.14 №01-26/255/1 Видатки на виконання
30.10.2014
капітального ремонту фасаду житлового будинку №75 по вул.
Фрунзе будуть включені до переліку об’єктів, фінансування
яких передбачається здійснювати за рахунок міського бюджету
на 2015 рік. Не виконано. Утеплення фасаду здійснюється за
рахунок коштів ПП Кондратьєва.
№1500 від Відповідь від 27.11.14 №412. Прогнозні розрахунки доходів
30.10.2014
місцевих бюджетів обраховуються не на підставі розрахунку
показників фінансово-господарської діяльності окремих
підприємств. Показники доходів зведеного бюджету на 2014
рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, в результаті внесених змін було зменшено на
5850,0 тис.грн., що наразі відповідає реальним показникам
соціально-економічного розвитку міста в частині фактичного
розміру заробітної плати.
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№4
Антоненко
О.С.

7

список
Клімова С.В.

8

№8
Бойко В.В.

9

№1

10

Округ
№4

Корж Н.Б.

Антоненко
О.С.

Щодо
вирішення
питання
відновлення
вуличного
освітлення 8-ої Робітничої

№1501 від
30.10.2014

Відповідь від 19.11.14 №01-26/256/1. 03.11.14 року КП «ЗЖЕК
№1» виконано роботи відновленню вуличного освітлення по
вул. 8-робітничої (заміна ламп на енергозберігаючі).

Зняти
контролю

з

Щодо
інвентаризації
люків,
приведення їх у стан, що буде
гарантувати безпеку життя і
здоров’я мешканців міста

№1502 від
30.10.2014

Зняти
контролю

з

Щодо
вирішення
питання
стосовно капітального ремонту
вентиляційних каналів будинку
№9 по вул. Привокзальній

№1503 від
30.10.2014

Відповідь від 26.11.2014 №01-26/258/1. Робота проводиться
постійно на підставі розпорядження міського голови від
15.07.2013 року, направлено листи керівникам організацій
міста, на балансі яких є оглядові колодязі. УМА та ЖКГ за
період 15.07.13 по 24.11.14 здійснено 43 рейди, виписано 87
приписів з даного питання з яких 83-виконано, 5- тримаються
на контролі.
Відповідь від 19.11.14 №01-26/257/1. 05.11.2014 року КП
«ЗЖЕК №1» виконано роботи по ремонту димовентиляційних
каналів житлового будинку по вул. Привокзальній,9.

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю.

з

Щодо впорядкування місця висадки
пасажирів на зупинці «вулиця
Миру»

Щодо
відновлення
дорожнього
покриття вулиці Комарова та
провулку після виконання земляних
робіт та прокладання кабелів

Листопад 2014 року
№1526 від Відповідь від 19.12.14 №01-26/269/1. В серпні 2014 року було
21.11.2014
виконано роботи по виправленню профілю основ біля
автобусної зупинки «вул.Миру», також облаштовано
водовідведення. Роботи виконувались в присутності голови
квартального комітету Васильєвої Т.В. 21 листопада 2014 року
виконано роботи по відсипці щебеновою сумішшю трьох
автобусних зупинок: по вул. Миру ( в обох напрямках руху) та
по вул. Галочкіна. Роботи виконувались за участі голів
квартальних комітетів Васильєвої Т.В., Харченка В.Л. та
Швайки П.М. Фото розміщено на офіційному сайті міської
ради.
№1527 від Відповідь від 19.12.2014 №01-26/272/1. Роботи по прокладці
21.11.2014
кабелів виконувались Знам’янським РЕМ. Після завершення
робіт, підприємством було виконано відновлювальні роботи з
прибирання сміття, вирівнювання та підсипання щебеневою
сумішшю ділянок, де був перекопаний грунт. За проханням
виконавчого комітету, в вересні-жовтні поточного року за
рахунок кандидата в народні депутати О.Довгого було
виконано грейдерування дорожнього покриття вулиці
Комарова. В листопаді поточного року було проведено
комісійне обстеження дорожнього покриття вул. Комарова.
Загалом дорожнє покриття знаходиться в задовільному стані.
Виконати ямковий ремонт окремих ділянок вулиці можливо на
умовах співфінансування з мешканцями вулиці. У разі
зацікавленості, просимо звертатися до УМА та ЖКГ (тел.. 220-25) Відповідь від 01.07.15 №01-26/121/3. В червні
поточного
року силами
комунального
підприємства
«Знам’янська ЖЕК №1» виконано роботи по поточному
ремонту пров. Прохідного та пров. Кіровоградського, а саме:

11

список
Савельєв І.М.

12

№17
Ільченко Е.Д.

13

список
Блюм В.Г.

14

список
Блюм В.Г.

Щодо
включення
вуличного
освітлення о 17 год.00 хв.

№1528 від
21.11.2014

Щодо впорядкування пішохідної
доріжки між зупинкою «Готель» та
храмом Св. С.Радонежського по вул.
Трудовій

№1529 від
21.11.2014

Щодо безоплатного проїзду з
01.01.2015 року у міському
транспорті ветеранів війни без
обмеження
за
наявного
посвідчення

№1530 від
21.11.2014

Щодо
забезпечення
безпеки
пішоходів та дітей-інвалідів в
районі спеціалізованої школиінтернат по вул. Фрунзе

№1531 від
21.11.2014

підсипка існуючого дорожнього покриття щебеневою
сумішшю. Роботи виконано на умовах співфінансування зі
Знам’янським РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго».
Відповідь від 16.12.14 №01-26/261/1. Відповідно до Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 22.10.2004 №1030, у листопаді-грудні зовнішнє освітлення
у місті працює з 17 години.
Відповідь від 16.12.14 №01-26/263/1. У 2013 році УМА та ЖКГ
було замовлено виготовлення ПКД об’єкту «Капітальний
ремонт тротуарів». Документацію виготовлено на початку
2014 року, в липні 2014 року проведено її експертну оцінку.
Даним проектом передбачено проведення робіт по
капітальному ремонту тротуарів в місті Знам’янка, а саме: по
вул. Трудовій, по вул. Фрунзе, по вул. Гагаріна та по вул.
Жовтневій. Реалізація проекту вже розпочата: виконуються
роботи по об’єктам: «Капітальний ремонт тротуару по вул.
Жовтнева навпроти буд. №20» та «Капітальний ремонт
тротуару по вул. Гагаріна від буд. №27 до буд. №29». На 2015
рік заплановане виконання робіт по іншим об’єктам,
передбачених проектною документацією, в тому числі і
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Трудова від буд. №16
по вул. Жовтнева до буд. 5/3 по вул. Чапаєва». Роботи
виконані.
Відповідь від 01.12.2014 №01-26/259/1. Наданий час відсутня
інформація по сумах компенсаційних виплат на перевезення
пільгових категорій громадян, які будуть виділені у 2015 році з
державного бюджету для нашого міста. У 2014 році сум
компенсаційних виплат було недостатньо навіть на ті
перевезення, що здійснюються на даний час. Без надання
компенсаційних
виплат
перевізники
не
зобов’язані
здійснювати перевезення. На даний час перевізники взяли на
себе зобов’язання і виділяють в усіх міських автобусах, без
отримання компенсації на ці перевезення,2 пільгових місця для
безоплатного перевезення учасників бойових дій та інвалідів
війни.
Відповідь від 19.12.14 №01-26/270/1. (1. Дорожній знак 1.33
«діти» встановлено по вул. Фрунзе зі сторони центральної
частини міста, зі сторони м. Олександрія встановлено табличку
«Увага! Діти йдуть до школи». Додатковий дорожній знак
«Діти» зі сторони м. Олександрія буде встановлено
найближчим часом. 2. УМА та ЖКГ найближчим часом буде
організовано та проведено комісійне обстеження тротуару по
вул. Фрунзе (від пров. Некрасова до магазину «Оптовичок»),
за результатами обстеження, буде прийнято рішення щодо
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список
Блюм В.Г.
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Блюм В.Г.

Щодо зміни форм договорів ОСББ,
проведення
експертизи
технічного стану будинків перед
передачею їх у власність ОСББ та
ін..

№1532 від
21.11.2014

Щодо приведення до належного
стану території Привокзальної
площі

№1533 від
21.11.2014

доцільності та фінансової можливості виготовленню проектної
документації та виконання робіт по ремонту тротуару. 3.
Нанесення додаткової «зебри» по вул. Фрунзе (від буд.
Привокзальна,11 до Фрунзе,87) не передбачено діючими
нормами, оскільки згідно ДБН –В.2.3.-5-2001, відстань між
пішохідними переходами на магістральних вулицях (дорогах)
загальноміського значення повинна становити не менше 300
метрів.
Відповідь від 16.12.14 №01-26/262/1. Передача житлових
будинків з комунальної власності у власність мешканців ОСББ
здійснюється виключно згідно «Порядку передачі житлового
комплексу або його частини з балансу на баланс»,
затвердженого Постановою КМУ від 11 жовтня 2002 року
№1521 «Про реалізацію ЗУ «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» (зі змінами). Видача довідок з
місця проживання не відноситься до повноважень УМА та
ЖКГ.
Відповідь від 19.12.14 №01-26/271/1. Питання відновлення
зливової каналізації, яку свого часу було побудовано і яка
використовувалась для відведення дощових та талих вод з
Привокзальної площі неодноразово розглядалось. Але, талі
води виводились на територію школи-інтернату, якої на
момент будівництва зливової каналізації, не було. На
сьогоднішній день відновлення зливової каналізації суперечить
санітарним нормам, адже талі води будуть виводитися на
територію навчального закладу. Для вирішення даного питання
необхідно виготовити ПКД у відповідному проектному
інституті. За інформацією, наданою проектною організацією,
орієнтовна вартість виготовлення ПКД становить 91,0 тис.
грн..( не враховуючи витрати безпосередньо на виконання
робіт по реконструкції). Орієнтовна вартість виконання робіт
по реконструкції буде становити близько 5 млн.грн. Що
стосується торгівлі перед закладом «Європа», то на даний час
проводиться відповідна робота з власником земельної ділянки.
Про результати вирішення питання, Вас буде повідомлено
додатково.
29.01.15 року надана додаткова інформація №01-26/27/1 щодо
торгівлі перед торгівельним комплексом «Європа». Проведена
відповідна робота та направлено листи-попередження до
власника торгівельного комплексу «Європа» щодо ліквідації
торгівельної діяльності, яка проводиться поза межами
виділеної їй земельної ділянки для розташування торгівельного
комплексу, згідно державного акту користування земельною
ділянкою. В результаті проведеної роботи, відбулося
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відповідне реагування власника та ним зазначено, що усунуто
порушення правил торгівлі, на зазначеній території торгівля не
проводиться та проводитись не буде.
Грудень 2014 року
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18

19

список

Щодо фінансування придбання
мотокос та пального для СМКП
«Ритуал» у 2015 році

№1559 від
18.12.14

Відповідь від 13.01.2015 №01-26/12/1 – видатки на придбання
мотокос та пального для СМКП «Ритуал» були передбачені
при формуванні міського бюджету на 2015 рік. Мотокоси та
пальне придбані.

Зняти
контролю

з

Куцов О.Г.

Щодо
відсипання
пішохідної
доріжки між вул. Північною,
Гладуна та 70 років Жовтня.

№ 1560 від
18.12.14

Відповідь від 12.01.15 №01-26/11/1 – виконання робіт по
відсипці пішохідної доріжки буде можливим лише при
наявності коштів в міському бюджеті 2015року на виконання
зазначених робіт. Пішохідна доріжка не обліковується,
облаштована мешканцями самостійно. Роботи можливо
виконати за спонсорської допомоги.

Зняти
контролю

з

Гаврилюк Р.А.

Щодо аварійної ситуації на
водопровідній
мережі
біля
будинку №7 по проспекту ВЛКСМ.

№1561 від
18.12.14

Відповідь від 13.01.15 № 01-26/13/1. Водопровідні мережі на
яких виникла аварійна ситуація, перебувають на балансі
БМЕУ-3 Одеської залізниці та введені в експлуатацію у 1887
році, а будинок був побудований у 1892 році без дотримання
сучасних державних будівельних норм (не витримана відстань
від водопровідної мережі до будинку). Під час аварії, вода,
якою була наповнена мережа, потрапила до підвалу будинку
№7 по проспекту ВЛКСМ. За інформацією директора ЗВКГ
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» О. Рябова (лист від 29.12.14
№990/25/з), 15.12.14 року до диспетчерської служби
підприємства звернулись мешканці будинку №7 по проспекту
ВЛКСМ з приводу аварії на водопровідній мережі біля даного
будинку. Черговий диспетчер повідомив, що вищевказані
мережі не перебувають на балансі ОКВП «Дніпро-Кіровоград»,
тому мешканцям слід звернутись до БМЕУ-3, яке є
балансоутримувачем даних мереж. За інформацією начальника
БМЕУ-3 І.Лелеки (лист від 30.12.2014 р. №6385) після
надходження заявки щодо виникнення аварійної ситуації,
працівниками дільниці водопостачання БМЕУ-3 терміново
були вжиті усі необхідні заходи щодо ліквідації аварії на
водопровідній мережі. По питанню ліквідації вищезазначеної
аварійної ситуації заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів А.Заруцький провів нараду за
участю керівника КП «ЗЖЕК №1», директора ЗВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград», начальника БМЕУ-3. У ході наради було
категорично наголошено, що у подальшому слід більш
відповідально ставитись до термінового виконання робіт з
ліквідації аварій на водопровідних мережах відповідно до їх

Зняти
контролю

з

Клімова С.В.

список

список

балансової належності.

Січень 2015 року
20

№17

Ільченко Е.Д.

Про
включення
до
міського
бюджету на 2015 рік видатків на
капітальний
ремонт
покрівлі
житлового будинку №7 по вул.
Трудовій (3 під’їзд)

№1586 від
23.01.15

21

№17

Ільченко Е.Д.

Про відновлення радіомовлення по
вулицях Пролетарській, Лебедя,
Кримській

№1587 від
23.01.15

22

список

Клімова С.В.

№1588 від
23.01.15

23

№23

Кузін О.М.

24

список

Смик О.С.

Щодо
надання
відповіді
на
попередній депутатський запит в
частині комунального підприємства,
яке
було
зобов’язано
по
відкачуванню води з підвалу
Про
перенесення
сміттєвого
майданчика
з
прибудинкової
території буд. №10 по вул.
Привокзальній
Щодо своєчасного прибирання снігу
біля
автобусних
зупинок
на
Привокзальній площі

25

список

Савельєв І.М.

Щодо
відновлення
освітлення провулків

№1632 від
27.02.15

№1589 від
23.01.15
№1590 від
23.01.15

Відповідь від 12.02.15 301-26/33/1. За настання сприятливих
погодних умов та при формуванні орієнтовного переліку
об’єктів житлового фонду на яких буде проводитись
капітальний та поточний ремонт в 2015 році пропозиції
депутата будуть враховані, але перевага буде надаватися
будинкам, де мешканці систематично сплачують за послуги.
Станом на 01.02.15 р. мешканці будинку №7 по вул. Трудовій
мають заборгованість перед КП «ЗЖЕК №1» в сумі 37,197 тис.
грн., при місячному нарахуванні 10,957 тис. грн. Пропозиції:
проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців будинку
щодо необхідності сплати за ЖКП; впровадження
альтернативних форм господарювання – створення ОСББ.
Станом на 17.09.15 роботи виконуються.
Відповідь від 28.01.15 №01-26/26/1. Отримано відповідьроз’яснення від начальника дільниці №5 районного центру
телекомунікацій №3 Гребенюка О.В. З 20.09.2014 року у
зв’язку з проведенням реконструкції ЛЕП працівниками
Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» було
зруйновано абонентську та фідерну лінії проводового
радіомовлення по вул. Шевченко. З 20.09.2014 року
нарахування призупинено. Для відновлення роботи радіоточок
у м.Знам’янка і забезпечення абонентів якісною та стабільною
послугою проводового радіомовлення необхідно виконати
великий обсяг робіт, що потребує значних додаткових
фінансових витрат. На сьогоднішній день технічна можливість
відновлення проводів проводового мовлення відсутня.
Надана відповідь від 02.02.15 №01-26/30/1. Воду з підвального
приміщення житлового будинку №7 по просп. ВЛКСМ
повинно було відкачати БМЕУ-3 Одеської залізниці, оскільки
водопровідні мережі, на яких виникла аварійна ситуація»
перебувають на балансі даного підприємства.
Надана відповідь від 30.01.15 №01-26/29/1. Робоча нарада
призначена на 09.00 год. 18 лютого 2015 року із запрошенням
зацікавлених осіб. Роботи будуть виконані протягом вересняжовтня 2015 року.
Відповідь від 19.02.15 №01-26/35/3. Роботи по прибиранню
снігу виконані. В подальшому необхідні роботи будуть
виконуватися комунальним підприємством «ЗЖЕК №1».

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Продовжити
контроль до
01.11.15
Зняти
контролю

з

Лютий 2015 року
вуличного
Желябова,

Відповідь від 26.03.15 №01-26/51/1. Роботи по відновленню
зовнішнього освітлення вул. Будьоного (заміна ламп) будуть

Продовжити
контроль

до

Гвардійського та вул. Будьоного

26

27

№4

Антоненко
О.С.

Щодо
вирішення
питання
харчування в закладах освіти дітей
учасників АТО та їх оздоровлення

№1633 від
27.02.15

Щодо впорядкування дорожнього
покриття провулка Кіровоградського

№1634 від
27.02.15

виконані до кінця квітня 2015 року. Роботи з відновлення
зовнішнього освітлення по пров. Желябова та пров.
Гвардійського будуть розпочаті в ІІІ кварталі 2015 року.
Роботи виконано.

01.11.15

Відповідь від 19.03.2015 №01-26/43/5. Рішенням виконавчого
комітету ЗМР від 13.03.2015 року №81 «Про затвердження
Порядку організації харчування дітей, батьки яких є
учасниками АТО, на 2015 рік» затверджено відповідний
Порядок. Видано наказ відділу освіти від 13 березня 2015 року
№61 «Про організацію харчування діте/й, батьки яких є
учасниками АТОЮ на 2015 рік», відповідно до якого на
підставі наданих батьками довідок в дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах буде організовано
безкоштовне харчування дітей зазначеної категорії. Станом на
18 березня в ДНЗ та ЗНЗ виховується і навчається 29 дітей,
батьки яких є учасниками АТО ( в ДНЗ – 9, в ЗНЗ – 20), з них
безкоштовним харчуванням забезпечено дітей учасників
антитерористичної операції – учнів 1-4 класів в кількості 10
осіб.
Відповідь від 26.03.15 №01-26/50/1. УМА та ЖКГ веде
переговори зі ЗРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» щодо
відновлення дорожнього покриття, яке було пошкоджено при
виконанні ремонтних робіт даним підприємством, на умовах
співфінансування. Відповідь 21.04.15 №01-26/64/1 – щодо
продовження перемовин.
Відповідь від 19.06.2015 №01-26/109/1. Під головуванням
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів А. Заруцького відбулося обстеження дорожнього
покриття пров. Прохідного та вул. Кіровоградської. В
обстеженні взяли участь начальник Знам’янського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго» Ковбасюк О.М., начальник УМА та
ЖКГ Лаптєва Л.О., головний інженер Знам’янського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго» Чайка Ю.М. та помічник депутата
Євтушенко В.П. Восени 2014 року
Знам’янським РЕМ
виконувались роботи по прокладанню кабелю по вулиці
Кіровоградській та пров. Прохідному. Внаслідок виконання
робіт, було пошкоджено існуюче дорожнє покриття. Під час
роботи комісії було оглянуто обсяги пошкоджень дорожнього
покриття та визначено орієнтовні обсяги та види робіт. За
результатами, було досягнуто домовленості на виконання робіт
з відсипки дорожнього покриття вулиць щебеневою сумішшю
та грейдеруванню на умовах співфінансування між
Знам’янського
РЕМ
ПАТ
«Кіровоградобленерго»

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

28

Щодо
відновлення
вуличного
освітлення будинків №№4-а,6-а,12-а,
вулиць 8-го Березня, Примакова,
Комарова.

№1635 від
27.02.2015

29

Щодо
заборони
стоянки
автотранспорту на зупинці автобусів
по маршруту №№2,4,5

№1636 від
27.02.15

Про необхідність боротьби
безпритульними собаками

№1637 від
27.02.15

30

список

Клімова С.В.

31

32

№11

Калюжний

з

Стосовно заборони руху транспорту
на тротуарах

№1638 від
27.02.15

Щодо

№1639

руху

великовантажних

від

(забезпечення щебеневою сумішшю) та Знам’янською міською
радою. Провести роботи заплановано в червні 2015 року.
Відповідь від 01.07.15 №01-26/121/3. В червні поточного року
силами комунального підприємства «Знам’янська ЖЕК №1»
виконано роботи по поточному ремонту пров. Прохідного та
пров. Кіровоградського, а саме: підсипка існуючого
дорожнього покриття щебеневою сумішшю. Роботи виконано
на умовах співфінансування зі Знам’янським РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго».
Відповідь від 25.03.15 №01-26/49/1 – працівниками КП «ЗЖЕК
№1» 18.03.2015 року виконані роботи по відновленню
зовнішнього освітлення по вул. Комарова, Примакова, 8
Березня, а саме: усунення пошкодження ліній електропередач,
відновлення контактних з’єднань, часткова заміна лампи
розжарювання. Роботи виконано. Для вирішення питання
відновлення зовнішнього освітлення по пров. Транспортному,
4-а,6-а,12-а, депутата запрошено на нараду до заступника
міського голови 30.03.2015 року за участю секретарів
зазначених житлових будинків. Ініціативи щодо вирішення
питання з боку секретарів будинків не надходило.
Відповідь від 25.03.15 №01-26/48/1. Відповідно до рішення
Знам’янської міської ради від 29 листопада 2013 року №1123
«Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по
місту Знам’янка, затвердженої рішенням Знам’янської міської
ради від 31 березня 2009 №924 «Про організацію дорожнього
руху по м. Знам’янка» стоянка автотранспорту біля місця
розташування автобусної зупинки «Готель» заборонена.
Відповідь від 27.03.2015 №01-26/52/1. Через фінансову
обмеженість міського бюджету немає можливості забезпечити
такі природоохоронні заходи, як будівництво та облаштування
міського притулку для безпритульних тварин на території
міста або фінансування масової стерилізації безпритульних
тварин. Дане питання знаходиться на контролі сектору з
надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та
благоустрою. Розроблено проект Програми.
Відповідь від 24.03.15 №01-26/46/1. Контроль за дотриманням
правил дорожнього руху в місті здійснює ВДАІ по
обслуговуванню Знам’янського району. Начальнику даного
відділення постійно направляються листи про вжиття заходів
щодо дотримання водіями ПДР та недопущення руху та
стоянки автотранспорту на тротуарах міста. Після отримання
відповіді, Вас буде повідомлено додатково.
Відповідь від 13.03.2015 №01-18/126/1.

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Продовжити
контроль
31.12.15

до

Продовжити
контроль
31.12.15

до

Зняти

з

В.Ф.

автомобілів, котрі перевозять також
вибухонебезпечні та легкозаймисті
речовини по центральним вулицям
міста. Щодо впорядкування зупинок
автобусів в районі «Банку» по
вулиці Гагаріна та ветлікарні

контролю

27.02.15

Березень 2015 року
33

№12

Бойко С.В.

Щодо
освітлення
провулку
Дзержинського та вулиці Київської.
Щодо приведення до належного
стану проїжджої частини дороги
провулку Дзержинського у напрямок
ТДВ «Колос». Щодо прибирання
сміття навпроти ДОСААФ.

№1662 від
20.03.2015

34

список

Куцов О.Г.

№1663 від
20.03.2015

35

список

Ставицький
В.В.

Щодо ремонту дороги по вулиці
Дзержинського (під тунелем) у
зв’язку із руйнацією
Щодо завершення робіт по ремонту
тротуару по вул. Гагаріна

№1664 від
20.03.2015

Відповідь від 20.04.2015 №01-26/66/4. Роботи з відновлення
освітлення Дзержинського та Київської (заміна ламп) будуть
виконані у липні місяці 2015 року. По вул. Київській (навпроти
Знам’янського
міського
спортивного
клубу
ТСОУ)
мешканцями прилеглих вулиць утворено сміттєзвалище. Для
ліквідації сміттєзвалища необхідно задіяти спеціалізовану
техніку. Тому, вищезазначені роботи будуть виконані у липні
місяці 2015 року. У квітні 2015 року за кошти приватних
підприємців, виконані роботи по відсипці щебеневою
сумішшю вул. Дзержинського від вул. Фрунзе до вул.
Будьоного.
Відповідь від 20.04.2015 №01-26/67/4. Роботи по ремонту
дороги по вул. Дзержинського (ділянка дорожнього покриття
під віадуком) виконано 22 березня 2015 року.
Відповідь від 20.04.2015 №01-26/68/4. Завершення робіт по
проекту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна від
буд. №27 до буд. №29» заплановане на травень 2015 року.
Роботи завершено в серпні 2015.
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Квітень 2015 року
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№10

Терновий
М.М.

Щодо ремонту вулиць Калініна та
відрізку вул. Дмитрівської (від
залізниці до перехрестя з вул.
Фрунзе)

№1682 від
17.04.2015

Відповідь від 18.05.15 №01-26/91/1. На замовлення УМА та
ЖКГ виготовлено проектно-кошторисну документацію по
об’єкту «Капітальний ремонт вул. Дмитрівської від вул.
Свердлова до вул. Будьоного в м.Знам’янка Кіровоградської
області» - вартість реалізації становить 999,577 тис.грн. та
«Капітальний ремонт вул. Калініна від вул. Дмитрівської до
пров. Халтуріна в м. Знам’янка Кіровоградської області» вартість реалізації 423,865 тис.грн. Управлінням МА та ЖКГ
на адресу департаменту інфраструктури та промисловості
Кіровоградської ОДА направлені пропозиції щодо виконання
робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту
вулиць та доріг комунальної власності міста ( в тому числі і
вищевказані проекти) але, прийняті Верховною Радою Закон
України «Про державний бюджет України на 2015 рік» і зміни
до Бюджетного кодексу України (Закон України від 28.12.2014
року №79-VІІІ) не передбачають надання субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах. В поточному році
за рахунок міського бюджету заплановане виконання робіт по
капітальному ремонту вул. Калініна. Роботи виконано.
Відповідь від 18.05.15 №01-26/92/1. На замовлення УМА та
ЖКГ виготовлено проектно-кошторисну документацію по
об’єкту «Капітальний ремонт вул. Дмитрівської від вул.
Свердлова до вул. Будьоного в м.Знам’янка Кіровоградської
області» вартість реалізації становить 999,577 тис.грн. Але, на
жаль, реалізувати даний проект за рахунок міського бюджету в
поточному році немає можливості. В травні поточного року
філією «Знам’янський райавтодор» виконано роботи по
грейдеруванню вул. Дмитрівської від вул. Фрунзе до вул.
Луначарського.
Надана відповідь від 04 червня 2015 року №01-26/102/1
03.06.2015 року під головуванням міського голови, за участю
депутат, відбулася нарада щодо питання, порушеного у
депутатському запиті. За результатами розгляду питання,
прийнято рішення щодо підготовки та направлення
територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Знам'янка (директор Т.Костікова) за
підписом міського голови листів: до Міністерства соціальної
політики України та департаменту соціального захисту
населення Кіровоградської ОДА за роз’ясненнями щодо
застосування норм Постанови Кабінету Міністрів України по
питанню заборони придбання автотранспорту для надання
послуг «соціального таксі» та обґрунтування необхідності
придбання автомобіля; на завод-виробник автотранспортної
техніки щодо можливості придбання переобладнаного
автомобіля, який би задовольнив потреби категорійних
громадян, які користуються послугами «соціального таксі».
Про подальший розгляд даного питання, депутата буде
повідомлено додатково.
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№14

Качанов І.О.

Щодо незадовільного стану та
небезпеки руху вулицями Свердлова
та Дмитрівської

№1683 від
17.04.2015
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№12

Бойко С.В.

Щодо
звернення
пенсіонерів,
інвалідів міста та смт. Знам’янка
Друга з проханням посприяти у
вирішенні
питання
заміни
«соціального таксі» на більш
зручний
автомобіль.
Прохання
винайти
можливість
заміни
незручного
авто
за
рахунок
автомобіля інших установ міста

№1684 від
17.04.2015

Щодо розміщення амбулаторії та
аптеки у південній частині міста на
території гуртожитку ПТУ №12
Щодо вирішення питання випуску
додатку до святкового номера газети
«Знам’янські вісті»

№1685 від
17.04.2015

Направлено лист ПТУ №12 від 30.04.2015 №01-18/206/5.

№1686 від
17.04.2015

Щодо розгляду питання виділення
земельної ділянки гр.. Прохоровій

№1687 від
17.04.2015

Відповідь від 30.04.2015 №01-26/27/5 щодо направлення листа
головному
редактору
газетки
«Знам’янські
вісті»
Н.Коленченко до випуску святкового додатка до Дня
Перемоги.
Відповідь від 30.04.2015 №01-26/78/5. Відповідно до
розпорядження міського голови від 27.04.2015 року №50
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Гаврилюк Р.А.
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Ставицький
В.В.

Зняти
контролю

Продовжити
контроль
31.12.15

Продовжити
контроль
31.12.15
Зняти
контролю
Зняти
контролю

з

до

до
з

з

Г.О. біля житлового будинку №28 по
вулиці Глібка
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№7

Хохлов В.В.

Щодо
грейдерування
вулиць
Привокзальної,2 та Дзержинського

№1688 від
17.04.2015

створена комісія з обстеження земельної ділянки біля будинку
№28 по вулиці Глібка, засідання якої буде проходити
07.05.2015 року о 15 год. 00 хв. у залі засідань міської ради. За
результатами розгляду – відмовлено у виділенні гаража.
Відповідь від 18.05.15 №01-26/94/1. У квітні 2015 року за
кошти приватних підприємців виконані роботи по відсипці
щебеневою сумішшю вул. Дзержинського від вул. Фрунзе до
вул. Будьоного, в травні поточного року – прибудинкової
території житлового будинку №2 по вул. Привокзальній.

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Травень 2015 року
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№4

Антоненко
О.С.

Щодо звернення мешканців вулиці
Комарова та пров. Кіровоградського
по
питанню
впорядкування
дорожнього покриття , яке було
пошкоджено
при
виконанні
ремонтних робіт ЗРЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго»

№1712 від
22.05.2015

Щодо ремонту тротуару від вул.
Осадчого до ЗШ №4

№1713 від
22.05.2015

Відповідь від 19.06.2015 №01-26/109/1. Під головуванням
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів А. Заруцького відбулося обстеження дорожнього
покриття пров. Прохідного та вул. Кіровоградської. В
обстеженні взяли участь начальник Знам’янського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго» Ковбасюк О.М., начальник УМА та
ЖКГ Лаптєва Л.О., головний інженер Знам’янського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго» Чайка Ю.М. та помічник депутата
Євтушенко В.П. Восени 2014 року
Знам’янським РЕМ
виконувались роботи по прокладанню кабелю по вулиці
Кіровоградській та пров. Прохідному. Внаслідок виконання
робіт, було пошкоджено існуюче дорожнє покриття. Під час
роботи комісії було оглянуто обсяги пошкоджень дорожнього
покриття та визначено орієнтовні обсяги та види робіт. За
результатами, було досягнуто домовленості на виконання робіт
з відсипки дорожнього покриття вулиць щебеневою сумішшю
та грейдеруванню на умовах співфінансування між
Знам’янського
РЕМ
ПАТ
«Кіровоградобленерго»
(забезпечення щебеневою сумішшю) та Знам’янською міською
радою. Провести роботи заплановано в червні 2015 року.
Відповідь від 01.07.15 №01-26/121/3. В червні поточного року
силами комунального підприємства «Знам’янська ЖЕК №1»
виконано роботи по поточному ремонту пров. Прохідного та
пров. Кіровоградського, а саме: підсипка існуючого
дорожнього покриття щебеневою сумішшю. Роботи виконано
на умовах співфінансування зі Знам’янським РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго».
Відповідь від 22.06.15 №01-26/113/3. Проведено комісійне
обстеження. Станом на 24.06.2015 року - КП «Знам’янська
ЖЕК №1» виконано роботи по поточному ремонту пров.
Прохідного, а саме: підсипка існуючого дорожнього покриття
щебеневою сумішшю. Роботи
виконуються на умовах
співфінансування
зі
Знам’янським
РЕМ
ПАТ
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№11

Калюжний
В.Ф.

Щодо встановлення
люка
на
колодязі, який розташований на
проїжджій частині вулиці Осадчого

№1714 від
22.05.2015

Щодо
впорядкування
території
об’єкту незавершеного молодіжного
будівництва та ремонту дорожнього
покриття по пров. Толстого

№1715 від
22.05.2015

«Кіровоградобленерго». По завершенні робіт, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Заруцький А.А. особисто перевірив їх виконання. На черзі
виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття
пров. Кіровоградського.
Надана відповідь від 18.06.15 №01-26/116/3. 18.06.15 вручено
припис начальнику Знам’янської дистанції сигналізації та
зв’язку М.В.Васяновичу з вимогою терміново до 22.06.15 року
закрити оглядовий колодязь по вул. Осадчого з метою
запобігання нещасних випадків та травм. Дане питання
знаходиться на контролі сектору з НС, ОП, екології та
благоустрою. Додаткова відповідь від 14.07.2015 №01-26/125/3
– 10 липня 2015 року головним спеціалістом з питань екології
та благоустрою В.Лобовим встановлено, що оглядовий
колодязь по вул. Осадчого закрито.
Відповідь від 22.06.15 №01-26/122/3. Головним спеціалістом з
питань екології та благоустрою В.Лобовим, у зв’язку з тим, що
земельна ділянка для будівництва та розміщення 40-а
квартирного житлового будинку по пров. Толстого, яка надана
згідно рішення Знам’янської міської ради від 28 листопада
2008 року №780 Кіровоградському регіональному управлінню
державної спеціалізованої установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву», знаходиться
в неналежному санітарному стані та не огороджена парканом
згідно державним будівельних норм, було притягнуто
директора управління О.Л.Радченко до адміністративної
відповідальності за ст. 152 КУпАП і накладено штраф в сумі
1700 грн. Після звернення О.Л.Радченко до Знам’янського
міськрайонного суду кіровоградської області рішення
адміністративної комісії було скасовано. Відповідно до
договору №12-ГП від 02.07.2008 року Генеральним
підрядником 40-квартирного будинку по провулку Толстого в
місті Знам’янка є ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Шанс»,
яка збанкрутіла. Директору управління О.Л. Радченко
направлено листа та припис з вимогою терміново до 15 липня
поточного року привести вищевказану земельну ділянку до
належного стану.
Відповідь від 22.06.15 №01-26/133/3
(щодо ремонту
дорожнього покриття пров. Толстого) – заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів було особисто
здійснено обстеження дорожнього покриття пров. Толстого.
Дорожнє покриття вказаного провулку потребує проведення
капітального ремонту. УМА та ЖКГ в 2016 році буде
замовлено виготовлення необхідної проектно-кошторисної

Зняти
контролю

Продовжити
контроль
31.12.15

з
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Савельєв І.М.

48

№17

Ільченко Е.Д.
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Лозан Н.С.

Щодо проведення експертизи якості
природного газу, який постачається
мешканцям нашого міста
Щодо впорядкування пішохідної
доріжки по вулиці Трудовій від
будинку №16 по вул. Жовтневій до
будинку №5/3 по вулиці Чапаєва

№1716 від
22.05.2015

Щодо
заміни
частини
каналізаційного трубопроводу від
будинку
№1
по
вулиці
Привокзальній до каналізаційного
колодязя

№1718 від
22.05.2015

№1717 від
22.05.2015

документації.
Надана відповідь від 22.06.15 №01-26/114/3.
відповідь від ЗУЕГГ від 17.06.2015 року.

Отримана

Зняти
контролю

з

Відповідь від 22.06.2015 року №01-26/115/3. Роботи по об’єкту
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Трудовій від буд. №16
по вул. Жовтневій до буд №5/3 по вул. Чапаєва» вже
розпочато. За сприятливих погодних умов, роботи по
капітальному ремонту тротуару будуть завершені до
01.08.2015 року. Роботи завершено.
Відповідь від 16.06.15 №01-26/105/1. 05 червня 2015 року
інженером КП «ЗЖЕК №1» Чернявським О.М. та головним
спеціалістом відділу ЖКГ УМА та ЖКГ Коваль К.М. було
обстежено внутрішньо будинкову систему водовідведення у
підвальному приміщенні житлового будинку №1 по вул.
Привокзальній (п.4). В ході обстеження виявлено, що
трубопровід системи водовідведення потребує капітального
ремонту ( часткової заміни) у підвальному приміщенні та
заміни від будинку до каналізаційного колектору. Для
виконання зазначених робіт необхідно виконати частковий
демонтаж тротуарної плитки та лавки. Роботи виконано

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Червень 2015 року
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Савельєв І.М.

Щодо ремонту дорожнього покриття
вулиць
Дзержинського,
Чайковського, Ворошилова

№1742 від
19.06.2015

Відповідь від 17.07.15 №01-26/132/3. В 2015 році за рахунок
міського бюджету будуть виконані роботи по поточному
ремонту
(асфальтуванню)
вул.
Ворошилова.
Також
запланований поточний ремонт дорожнього покриття вул.
Чайковського.

Продовжити
контроль
01.11.15

до

Продовжити
контроль
01.11.15

до

Липень 2015 року
Про заміну стічної труби між
вулицями Ульянівська та Комарова

№1757 від
24.07.15

52

Про підсипку вулиці 3-а Робітнича

№1758 від
24.07.2015

53

Про встановлення трьох ліхтарів по
вулиці Залізничній

№1759 від
24.07.15

51

№4

Антоненко
О.С.

Відповідь від 21.08.15 №01-26/151/1. В липні 2015 року нач.
УМА та ЖКГ Л.Лаптєвою та гол. інж. КП «ЗЖЕК №1»
О.Чернявським відбулося комісійне обстеження стічної труби,
що знаходиться по пров. ІІ Парковий ( між вул. Ульянівською
та вул. Комарова). В ході обстеження було виявлено, що стічна
труба знаходиться в задовільному стані, але для подальшої її
експлуатації, доцільно виконати роботи по прочистці труби КП
«ЗЖЕК №1» надано доручення виконати роботи по прочистці
труби.
Відповідь від 21.08.15 №01-26/149/1. Силами КП «ЗЖЕК №1»
19.08.15 року виконано роботи по підсипці дорожнього
покриття вул. ІІІ Робітнича відсівом.
Відповідь від 21.08.15 №01-26/148/1. Виконання робіт з
забезпечення зовнішнього освітлення вул. Залізничної є

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

54

Про ремонт проїжджої частини
дороги від вул. Примакова до вул.
Шмідта
та
про
відновлення
вуличного освітлення

№1760 від
24.07.15

55

№14

Качанов І.О.

Про грейдерування та щебеневу
підсипку вулиці Дмитрівської від
перехрестя з вулицею Свердлова до
перехрестя з вулицею Фрунзе

№1761 від
24.07.15

56

список

Гаврилюк Р.А.

Про вирішення питання зупинки
ліфту будинку №109 по вул.
Калініна

№1762 від
24.07.15

Про
безкоштовне
медпрепарату

№1763 від
24.07.15

57

отримання

технічно неможливим, оскільки на даній вулиці відсутні
мережі зовнішнього освітлення, що перебувають у
комунальній власності міста. Замовлення ПКД для виконання
вказаних у Вашому запиті робіт за бюджетні кошти є
неможливим.
Відповідь від 21.08.15 №01-26/152/1. 20.08.15 за участю
начальника УМА та ЖКГ Лаптєвої Л.О. було здійснено
комісійне обстеження дорожнього покриття провулку І-й
Парковий від вул. Примакова до вул. Шмідта. Заплановано
виконання робіт на вересень-жовтень 2015 року. Згідно
проекту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць
м.Знам’янка від ТП-116,ТП-117, ТП-132», який реалізований у
2014 році, ліхтарі вуличного освітлення встановлені на
перехресті пров. І-й Парковий та вул. Осадчого, вул.
Ульянівська, вул. Комарова та вул. Примакова.
Відповідь від 21.08.15 №01-26/156/1. В серпні 2015 року
виконані роботи по грейдеруванню та підсипці дорожнього
покриття бувшою у використанні щебеневою сумішшю вул.
Кримської (від перехрестя вул. Свердлова до перехрестя вул.
Фрунзе). Роботи по грейдеруванню та підсипці дорожнього
покриття бувшою у використанні сумішшю вул. Дмитрівської
(від перехрестя вул. Свердлова до перехрестя вул. Фрунзе) та
вул. Свердлова (від перехрестя з вул. Дмитрівської до
перехрестя вул. Лебедя) будуть виконані в кінці серпня 2015
року. Роботи виконані.
Відповідь від 21.08.15 №01-26/150/1. 14.08.15 укладено договір
з ПП «Олександріяліфт» на виконання капітального ремонту
пасажирського ліфта, з зупинкою на другому поверсі,
житлового будинку №109 по вул. Калініна (п.1). 20.08.15
надано до Знам’янського УДКСУ надано платіжне доручення
на проплату авансових платежів, на закупівлю необхідних
матеріалів, для виконання робіт з капітального ремонту
вищезазначеного ліфта. Роботи будуть виконані в серпні 2015
року. Роботи виконані.
Відповідь від 12.08.15 №01-26/144/1. Рішенням виконавчого
комітету внесені зміни до Положення про міську комісію
«Турботу і милосердя», відповідно до яких матеріальна
допомога надаватиметься на лікування важкохворих дітей
віком до 18 років та (або) оплату медичних препаратів у
вигляді перерахунку коштів на розрахункові рахунки
медичних закладів усіх форм власності. На жаль, гр..
Загурський В.С. не належить до зазначеної категорії осіб.
Тому, враховуючи важкий фінансовий стан сім’ї Занурських, у
серпні поточного року гр.. Загурському В.С. надана

Продовжити
31.12.12

до

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

Зняти
контролю

з

матеріальна допомогоа на лікування у розмірі 200,00 грн. з
міського бюджету, зібрані необхідні пакети документів для
надання найближчим часом одноразової матеріальної
допомоги з обласного бюджету та відповідно до постанови
КМУ від 28.02.2011 року №158 з державного бюджету.

Серпень 2015 року
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список

Гаврилюк Р.А.
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17

Ільченко Е.Д

60

8

Бойко В.В.

61

список

Куцов О.Г.

Щодо
відсипання
пішохідної
доріжки по вулицям Північній,
Гладуна, 70 років Жовтня
Щодо
створення
комісії
по
капітальному
ремонту
насосів
будинку №7 по вул. Трудовій
Щодо виконання ремонтних робіт в
житловому будинку №3 по вул.
Привокзальній
згідно
листа
секретаря будинку Карпук Г.А.

№1777 від
21.08.15

Щодо
розробки
Статуту
територіальної
громади
міста
Знам’янка

№1780 від
21.08.15

№1778 від
21.08.15
№1779 від
21.08.15

Відповідь від 31.08.15 №01-26/155/1. Станом на 25.08.15 року
спеціалістами КП «ЗЖЕК №1» виконані роботи по ремонту
внутрішньо будинкової системи електропостачання у
житловому будинку №3 по вул. Привокзальній. Силами даного
підприємства у вересні поточного року буде відновлено
освітлення біля під’їздів зазначеного будинку. Ремонт
водопровідних труб виконує ОКВП «Дніпро-Кіровоград»,
згідно договору в межах поточного ремонту та по заявах
мешканців будинку. Працівниками КП «ЗЖЕК №1» проведено
утеплення трубопроводів у вищезазначеному будинку в 2014
році. Перевірку щодо необхідності утеплення, буде проведено
у вересні поточного року. Щодо ремонту карнизу, що
руйнується, відбудеться додаткове обстеження для з’ясування
причин руйнування та визначення виду і обсягу ремонтних
робіт. Виконання всіх ремонтних робіт неможливе без
придбання необхідних матеріалів для проведення своєчасного
поточного ремонту, що купуються за кошти від сплати
мешканцями будинку за послуги з утримання будинків, споруд
та прибудинкових територій. Заборгованість мешканців
житлового будинку №3 по вул. Привокзальна станом на
01.08.2015 року складає 11253,76 грн. (при місячному
нарахуванні – 4907,02 грн.).
Відповідь від 09.09.2015 року. Суб’єктами ініціативи розробки
Статуту
територіальної
громади
виступають
члени
територіальної громади, органи самоорганізації населення,
органи місцевого самоврядування, міські голови. Враховуючи,
що на даний час оголошено проведення чергових місцевих
виборів, та проводиться адміністративно-територіальна
реформа, більшість суб’єктів ініціативи буде змінено
найближчим часом. Враховуючи вищезазначене, дане питання

Продовжити
контроль
01.11.15

до

Зняти з контроль
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22

Мороз А.П.

Щодо виділення з міського бюджету
коштів для придбання відеокамер

№1781 від
21.08.15

63

4

64

11

Антоненко
О.С.
Калюжний
В.Ф.

Щодо ремонту дорожнього покриття
вулиці 8 Березня та пров. Назарова
Щодо виконання ремонтних робіт по
відновленню асфальтного покриття
на прибудинковій території зокрема
біля під’їзду №4
Про виділення коштів для ремонту
покрівлі будинку №19 по вул.
Енергетиків для передачі його
новоствореному ОСББ або передачі
таких коштів згідно чинного
законодавства України
Щодо оприлюднення в газеті
«Знам’янські
вісті»
списку
депутатів, які були відсутні на
пленарному засіданні

№1782 від
21.08.15
№1783 від
21.08.15
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список

Терновий
М.М.

Ви можете викласти в наказі виборців кандидатам в депутати
та міські голови наступної каденції.
Відповідь від 09.09.15 №01-26/159/5. На чергову сесію міської
ради внесено проект рішення щодо внесення змін до розділу
Програми соціального і економічного розвитку міста по
створенню системи відеоспостереження в місцях масового
скупчення людей з виділенням коштів в міському бюджеті
2015 року у сумі 100.0 тис. грн.

Зняти
контролю
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№1784 від
21.08.15

№1785 від
21.08.15

Відповідь від 09.09.15 №01-26/158/5. У газеті «Знам’янські
вісті» від 09.09.15 року №70 розміщено відвідування
пленарних засідань депутатами Знам’янської міської ради
шостого скликання за період з 08.11.2010 р. по 01.09.2015 р.

