
Міському голові 

Філіпенко С.І. 

 

                                                                                           Ініціативної групи            

                                                                                           мешканців м. Знам’янки 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про місцеву ініціативу 

 

Відповідно до Положення про місцеві ініціативи у  місті Знам’янка 

повідомляємо Вас про утворення ініціативної групи у складі: 

 
№  

з/п 

Прізвище, ім’я, побатькові Дата та рік 

народження 

Місце реєстрації Контактний 

телефон 

1 Аркавенко Наталія 

Михайлівна 

10.11.1977 р вул. Соломії 

Крушельницької ,44  

050 662 6961 

2 Васильєва Тетяна 

Вікторівна 

16.03.1959 р. вул. Черняховського,  

 21 

066 159 3514 

3 Горват Вікторія 

Михайлівна 

7.11.1977 р. пров. Український,   

10 

066 261 8059 

4 Лопацька Катерина 

Вікторівна 

22.05.1970 р. вул. Соломії 

Крушельницької, 31 

096 922 2332 

5 Солонько Наталія 

Віталієвна 

10.10.1961 р. вул.Матросова, 28, 

кв.115 

095 366 6180 

6 Швайка Петро 

Митрофанович 

07.06.1955 р. вул. Осипенка, 53 099 357 5686 

 

з метою підготовки, оформлення та подання до міської ради проекту рішення 

міської ради «Про надання земельній ділянці по вулиці Героїв Чорнобиля, між 

вулицями Миру та Галочкіна статусу парку відпочинку  ім.. Т.Г. Шевченко»,  

підготовленого у порядку місцевої ініціативи.  

 

Член ініціативної групи, відповідальний за організацію роботи групи: 

Аркавенко Наталія Михайлівна 

 

Додатки: 

1. Опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива 

2. Проект рішення, підготовлений в порядку місцевої ініціативи (на 3 арк.) 

3. Підписні листи на (7 арк.) 

 

 

 

22 червня 2016 року                                               ____________/Аркавенко Н.М./ 

 



                                                                                            Додаток 1 

                                                                                           До повідомлення  

                                                                                                Про місцеву ініціативу  

                                                                                           Від 22 червня 2016 р. 

 

 

 

Опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива 

 

Озеленена територія по вулиці героїв Чорнобиля, між вулицями Миру та 

Галочкіна в 1964 році  закладалася, як Парк ім.. Т. Г. Шевченка. 

    За часів Радянського Союзу -  це було місце відпочинку та розваг для 

мешканців південної частини нашого міста. Парк мав охайний вигляд, чудові 

клумби з квітами, спортивний стадіон, до літнього кінотеатру приходили 

глядачі, доріжки освітлювалися, на лавках сиділи закохані пари… 

   Що сталося 25 років тому? Чому міська влада всі ці роки не переймається 

проблемами мешканців південної частини міста, адже відсутність місця 

відпочинку – це є проблема для мешканців міста і завдання для міської влади – 

відновити це місце відпочинку. 

Разом з тим, що міська влада не звертає уваги на бажання мешканців відпочити 

та розважитися в парку, недогляд за парком створює екологічну небезпеку, 

оскільки в захаращеній озелененій території накопичуються побутові відходи, 

які викидають мешканці прилеглої території. Під горами сміття зникла вулиця, 

по якій ходили діти до школи та рухався автотранспорт, натомість автомобілі 

рухаються через вказану озеленену територію, спотворюючи ґрунтовий покрив 

та створюючи небезпеку наїзду  на мешканців.  

На південній частині міста де проживає майже 50 % мешканців міста , відсутнє 

будь - яке культурно-розважальне місце і навіть вищевказана озеленена 

територія не облаштована та занедбана. 

    Надання статусу парку стане першим кроком з боку місцевої влади до 

відновлення парку, до його облаштування та створення комфортного місця 

відпочинку для мешканців міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток 2 

                                                                                           До повідомлення  

                                                                                                Про місцеву ініціативу  

Від 22 червня 2016 р. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішенняЗнам’янськоїміської ради 

Про надання земельнійділянціплощею167 576 м²  по вулиці Героїв Чорнобиля, 

міжвулицямиГалочкіната Миру м. Знам’янкастатусу  парку відпочинкуім.. 

Т.Г.Шевченка 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

Парк ім..Т.Г.Шевченка був заснований 20 жовтня 1964 та має площу 

167 576 м².З моменту заснування і до моменту отримання незалежності 

нашої держави, в парку працював літній кінотеатр, були алеї, які 

освітлювалися, клумби та багато чого іншого. Тепер всього цього нема. 

Натомість земельна ділянка з чагарниками, не прохідними хащами та 

горами сміття, яке викидають місцеві мешканці. Вулиця Р. Люксембург 

яка проходить біля парку взагалі зникла під тонами сміття та 

чагарниками 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

Метою прийняття рішення є забезпечення законних прав та інтересів 

територіальної громади міста Знам’янка, збереження зелених насаджень 

шляхом надання  даній  земельній ділянці  статусу парку відпочинку  

ім.. Т.Г. Шевченка. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 

Прийняття даного рішення забезпечить законні права та інтереси жителів 

Знам’янки, сприятиме залагодженню соціального конфлікту, підвищенню 

рекреаційної привабливості міста, а також позитивному впливу на 

соціально-культурний розвиток громадян. 

4. Механізм виконання рішення: 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного 

рішення міською радою. 

5. Доповідач 

Член ініціативної групи, відповідальний за організацію роботи групи 

Аркавенко Наталія Михайлівна 

Співдоповідачі: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Відповідальний член  

ініціативної групи                                ____________/Аркавенко Н.М./ 



                                                                                                           ПРОЕКТ 

_________________ сесіяЗнам’янськоїміськоїради 

сьомогоскликання 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від «__»___________  2016 р.     № 

 

м. Знам`янка 

 

 

Проект підготовлений 

в порядкумісцевоїініціати 

 

 

Про надання земельній  

ділянці площею167 576 м² 

по вулиці Героїв Чорнобиля,  

між вулицями Миру та Галочкіна 

статусу парку відпочинку ім.. Т.Г. Шевченко 

 

 Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про природно-заповідний фонд», 

Закону України «Про охорону навколишнього середовища», наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України», Положення про місцеві ініціативи у 

м. Знам’янка, з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Знам’янка, 

раціонального використання земельних ресурсів, збереження зелених 

насаджень, планування місць відпочинку мешканців міста, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Надати земельній ділянці площею 167 576 м²  по вулиці Героїв 

Чорнобиля, між вулицями Галочкіната Миру м. Знам’янка статус  парку 

відпочинку ім.. Т.Г.Шевченка. 

2. Знам’янськомууправліннямістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарства: 

2.1. Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо 

оформлення права користування земельною ділянкою загальною 

площею 167 576 м²по вулиці Героїв Чорнобиля,  між вулицями  

Галочкіна та Миру м. Знам’янка 

2.2.  Здійснитиорганізаційно-правові заходи щодо розроблення концепції 

парку відпочинку ім.. Т.Г.Шевченка загальною площею 167 576 м² 

між вулицями  Галочкіна та Миру м. Знам’янка та оформлення 

благоустрою вказаної земельної ділянки. 



3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради вирішити в установленому порядку питання фінансування заходів, 

передбачених пунктом 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

Знам’янської міської   ради з питань ЖКГ та охорони природного 

навколишнього середовища. 

 

Міський голова                                                     С. Філіпенко 

 
 


